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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328735-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Przytyk: Usługi udzielania kredytu
2017/S 159-328735

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Przytyk
1425092
ul. Zachęta 57
Przytyk
26-650
Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Przytyk
Tel.:  +48 486180087
E-mail: skarbnikprzytyk@onet.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.przytyk.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.przytyk.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 długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:skarbnikprzytyk@onet.pl
http://bip.przytyk.pl/
http://bip.przytyk.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Przytyk
w wysokości 6.764.500,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:
— Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu na kwotę 1 487 500 PLN – umowa nr 53.2013,
— Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu na kwotę 2 867 000 PLN – umowa nr 54.2014,
— Kredyt w Banku Spółdzielczym w Przysusze na kwotę 2 410 000 PLN – umowa nr 47.2015,
Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów. Wykonawca udzielający kredytu konsolidacyjnego dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta wskazanych Wierzycieli.
Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 52 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31.3.2018 r. do
dnia 31 grudnia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 764 500.00 PLN

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: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Przytyk.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wykonawca dokonuje całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wskazanych
przez Zamawiającego w łącznej wysokości 6.764.500,00 zł. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona
będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych
zobowiązań.
2. Dowód zaspokojenia Wierzycieli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty
dokonania zapłaty. Dowodem zaspokojenia Wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub
inny dokument pochodzący z banku, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji, albo sporządzone
przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego
wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonanej wpłaty. Zamawiający uzna powyższe zobowiązanie za
wykonane w przypadku przesłania ww. terminie informacji drogą elektroniczną lub faksem,
a następnie w późniejszym terminie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Okres finansowania: od momentu spłaty zobowiązań, o których mowa w ust. 3, do 31.12.2030 r.
4. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza
innych form zabezpieczenia wierzytelności.
5. Prowizje i opłaty: Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczenia prowizji i opłat innych niż wynikających z
oprocentowania, o którym mowa w ustępie poniżej.
6. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:
— Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą
marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na
dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego.
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O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi
Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
— Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów
płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek karnych. Odsetki
naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu płatności.
7. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od 31.12.2017
roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w
stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni).
8. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został
zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze:
poniedziałek-piątek).
9. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczającego 45 dni,
Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim
wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.
10. Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach – w
okresie spłaty kredytu konsolidacyjnego – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami
przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje możliwość spłaty wcześniejszej całości lub części zadłużenia z tytułu kredytu
konsolidacyjnego. W przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia, Zamawiający nie będzie obciążony
dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego pozostałego do spłaty
zadłużenia. W przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7
dni przed planowaną spłatą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 59
Kryterium kosztu - Nazwa: Oprocentowania zadłużenia przeterminowanego / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Gotowości / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2030
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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiając nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku
na podstawie oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg. formuły:
spełnia – nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiając nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku
na podstawie oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg. formuły:
spełnia – nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiając nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy. Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg.
formuły: spełnia – nie spełnia. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezębnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.

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:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego zostały zawarte w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z artykułem 144 ustęp 1
punkt 1 ustawy Pzp – szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 14 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: 29/09/2017
Czas lokalny: 14:00
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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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2017
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:
Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

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:
I Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca,
którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) odpis 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;
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5) oświadczenie 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;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, 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.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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5) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
7) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8) Wykonawca może przystąpić do postępowania odwoławczego w terminach i na zasadach określonych w art.
185 ustawy Pzp.
9) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul.
Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa, e-mail: odwołania@uzp.gov.pl , tel.: +48 22 458 78 01, faks: +48 22 458 78
00; URL: www.uzp.gov.pl.
Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi
do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017
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