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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320856-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Usługi udzielania kredytu
2018/S 140-320856
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Marta Sokół
Tel.: +48 857152251
E-mail: sekretariat@um.lapy.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.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:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 PLN dla Gminy Łapy
Numer referencyjny: F.3051.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

24/07/2018
S140
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S140
24/07/2018
320856-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000,00 PLN
(słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej do Banku faksem lub
emailem, na rachunek podstawowy Gminy w terminie do dnia 31.12.2018 r.
Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo lub w transzach.
Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych - do ostatniego dnia miesiąca - począwszy od
31.3.2019 r. do 31.12.2029 r.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 722 340.41 EUR

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: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łapy, Powiat Białostocki, Województwo Podlaskie, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000,00 PLN
(słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej do Banku faksem lub
emailem, na rachunek podstawowy Gminy w terminie do dnia 31.12.2018 r. Wykonawca postawi kredyt do
dyspozycji Zamawiającego jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu następować będzie w okresach
kwartalnych - do ostatniego dnia miesiąca - począwszy od 31.3.2019 r. do 31.12.2029 r.:
— po 50 000,00 PLN kwartalnie w roku 2019,
— po 50 000,00 PLN kwartalnie w roku 2020,
— po 50 000,00 PLN kwartalnie w roku 2021,
— po 50 000,00 PLN kwartalnie w roku 2022,
— po 50 000,00 PLN kwartalnie w roku 2023,
— po 200 000,00 PLN kwartalnie w roku 2024,
— po 300 000,00 PLN kwartalnie w roku 2025,
— po 625 000,00 PLN kwartalnie w roku 2026,
— po 625 000,00 PLN kwartalnie w roku 2027,
— po 625 000,00 PLN kwartalnie w roku 2028,
— po 625 000,00 PLN kwartalnie w roku 2029.
Odsetki płatne będą w ratach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
Odsetki naliczane będą od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie.
Harmonogram spłaty kredytu - z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją
wekslową.
Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu, w wysokości określonej w
ofercie, naliczona od kwoty przelanego kredytu.
Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie
kredytu.
Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia
dodatkowych opłat.
W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu
umowy.
Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia, przy zastosowaniu
kalendarza rzeczywistego.
Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M i dodatnią lub ujemną marżę banku.
Stawka WIBOR 1M przyjęta w umowie kredytowej notowana będzie na dwa dni robocze przed podpisaniem
umowy kredytu, a w kolejnych miesiącach notowana będzie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych
okresów miesięcznych. Oprocentowanie będzie więc stałe w okresach miesięcznych
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
Wartość bez VAT: 722 340.41 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2018
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

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 musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizację usług objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument
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potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego
Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku
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:
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie,
e) jest zawarta na okres wskazany w rozdziale X niniejszej SIWZ,
f) podlega unieważnieniu:
— jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
— w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

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: 05/09/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2018
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Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój nr 5
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.
Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert przedstawiciele zamawiającego działają zgodnie z
dyspozycją art. 86 Pzp.

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:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji
Przetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - „SIWZ”).

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/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
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Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
19/07/2018
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