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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159721-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lidzbark: Usługi udzielania kredytu
2018/S 072-159721
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
Lidzbark
13-230
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Wiśniewska
Tel.: +49 236961505
E-mail: umig@lidzbark.pl
Faks: +49 236962107
Kod NUTS: PL621
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lidzbark.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.umig.lidzbark.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 7 929 434 PLN na
pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: BiGK.271.1.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 7 929 434
PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji
finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, bez podania przyczyn i bez
ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu bez
dodatkowych prowizji i opłat.
4. Karencja w spłacie kredytu do dnia 20.3.2019 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lidzbark, województwo Warmińsko-Mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 7 929
434 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów.Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Załączniku Nr1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji
finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, bez podania przyczyn i bez
ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z
uruchomienia całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3. Karencja w spłacie kredytu do dnia 20.3.2019 r.
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna o określonych normach technicznych
i standardach wynikających z określonych przepisów prawa ustawy Prawo bankowe. Powtarzalne
cechy jakościowe i techniczne usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych
cech jakościowych. Usługa kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania
jednostkowych i unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu zamówienia. W usługach
udzielenia kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu
jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku. W przypadku usługi udzielenia kredytu nie występują
koszty cyklu życia wiązane m.in. z używaniem, modernizacją, naprawą, utrzymaniem, zużyciem, wycofaniem,
utylizacją.
5.Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
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7.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN (słownie
dwadzieścia tysięcy 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
9. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej
wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców):
1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp,
wystawiona dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
3.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,
4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia:
31.12.2018 r. - postawienie do dyspozycji wszystkich transz kredytu.
31.12.2029 r. - spłata kredytu wraz z odsetkami
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r Prawo Bankowe
(Dz.U.2017.1876 t.j.) lub inny dokument uprawniający do wykonywani czynności bankowych, zgodnie z
przepisami Prawa bankowego.
W przypadku oferty składanej wspólnie każdy wykonawca musi spełnić wyżej wymieniony warunek
samodzielnie.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r Prawo Bankowe
(Dz.U.2017.1876 t.j.) lub lub inny dokument uprawniający do wykonywani czynności bankowych, zgodnie z
przepisami Prawa bankowego.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 – I piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21,
13-230 Lidzbark w dniu 21.5.2018 r. o godzinie 12:30.
Otwarcia ofert dokona powołana w tym celu komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe warunki odwołań określa Dział VI ustawy Pzp.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
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4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018
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