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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410333-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi udzielania kredytu
2018/S 181-410333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Trąbki Wielkie
ZP.271.14.2018
ul. Gdańska 12
Trąbki Wielkie
83-034
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
Tel.:  +48 586837025
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
Faks:  +48 586828319
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trabkiw.ug.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.trabkiw.ug.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Trąbki Wielkie
ZP.271.14.2018
ul. Gdańska 12
Trąbki Wielkie
83-034
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
Tel.:  +48 586837025
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
Faks:  +48 586828323
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trabkiw.ug.gov.pl

mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
www.trabkiw.ug.gov.pl
http://www.trabkiw.ug.gov.pl
mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
www.trabkiw.ug.gov.pl
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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:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 995 000,00 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.14.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu do wysokości 4 995 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 694 184,00 zł oraz
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 816,00 PLN.

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: PL
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu do wysokości 4 995 000,00 PLN przeznaczonego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 694 184,00 zł oraz
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 816,00 PLN.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2018 r.
b) Spłata rat kapitałowych kwartalnie przez okres 14 lat począwszy od 31.3.2019 r. do 30.9.2032 r. Wysokość
rat kapitałowych:
— w 2019 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
— w 2020 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
— w 2021 roku 4 raty po 12.500,00 PLN,
— w 2022 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
— w 2023 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
— w 2024 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
— w 2025 roku 4 raty po 12 500,00 PLN,
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— w 2026 roku 4 raty po 25 000,00 PLN,
— w 2027 roku 4 raty po 25 000,00 PLN,
— w 2028 roku 4 raty po 62 500,00 PLN,
— w 2029 roku 4 raty po 212 500,00 PLN,
— w 2030 roku 4 raty po 312 500,00 PLN,
— w 2031 roku 4 raty po 250 000,00 PLN,
— w 2032 roku 1 rata – 250 000,00 PLN, 2 rata 500 000,00 PLN, 3 rata 345 000,00 PLN
(W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się
następny dzień roboczy).
c) Spłata odsetek od kredytu miesięcznie (do ostatniego dnia miesiąca) począwszy od miesiąca, w którym
uruchomiono transzę kredytu. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank
poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty. W przypadku,
gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień
roboczy.
d) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia
z tego tytułu dodatkowych opłat.
e) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek
obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez
zmian chyba, że Zamawiający (Kredytobiorca) złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
f) Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez Zamawiającego
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od podpisania umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty
kapitałowej tj. do dn. 30.9.2032 r.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Ustaloną formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest oprocentowanie kredytu.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3. Cena oferty stanowi sumę kwoty odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M oraz stałej
marży wyrażonej w punktach procentowych (niezmiennej w całym okresie trwania umowy kredytowej)
4. Cena oferty, tj. oprocentowanie kredytu liczone będzie comiesięcznie w oparciu o średnią arytmetyczną
stawki WIBOR 1M z okresu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
dokonywana będzie płatność począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Odsetki dla całego okresu
kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i
rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.
5. Wykonawca do sporządzenia oferty dokonuje wyliczenia ceny biorąc za podstawę:
a) wysokość oprocentowania kredytu stosując stawkę WIBOR 1 M z okresu z dnia 7.9.2018 (1,64) plus marżę
banku niezmienną w całym okresie trwania umowy kredytowej
b) uruchomienie kredytu nastąpi w pełnej wysokości w dniu 31.10.2018 r.
g) spłata kredytu nastąpi w kwartalnych ratach, w ostatnim dniu kwartału przez okres 14 lat.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa:Dostepność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/09/2032
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
Zamawiający informuje:
1) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw.
„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

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:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876). tj.
aktualne zezwolenie uprawniającego do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, wydany przez Komisję Nadzoru
Finansowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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:
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 31/10/2018
Czas lokalny: 11:00

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

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: 31/10/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, Polska, sekretariat pok. nr 19, POLSKA.

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
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postepu 17 a
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://UZP.GOV.PL

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://UZP.GOV.PL

