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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399011-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Cedry Wielkie: Usługi bankowe
2018/S 176-399011

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
Cedry Wielkie
83-020
Polska
Osoba do kontaktów: Magda Woźniak
Tel.:  +48 586922038
E-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl 
Faks:  +48 586836166
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cedry-wielkie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.cedry-wielkie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy Cedry Wielkie
M. Płażyńskiego 16
Cedry Wielkie
83-020
Polska
E-mail: pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl 
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cedry-wielkie.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:magda.wozniak@cedry-wielkie.pl
http://www.cedry-wielkie.pl
www.cedry-wielkie.pl
mailto:pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl
www.cedry-wielkie.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer referencyjny: ZP.271.29.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9
500 000,00 PLN (Słownie: Dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100) na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2018 i 2019 roku, wynikającego z realizacji następujących zadań
inwestycyjnych:
a) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich”
b) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w miejscowości Cedry Wielkie”
2. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu do pełnej kwoty kredytu.
3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2025 roku.
4. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu: do 30.6.2020 roku.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 9 500 000,00 PLN bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
6. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
7. Pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

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
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9
500 000,00 PLN (Słownie: Dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100) na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2018 i 2019 roku, wynikającego z realizacji następujących zadań
inwestycyjnych:
a) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich”
b) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w miejscowości Cedry Wielkie”
2. Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu do pełnej kwoty kredytu.
3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2025 roku.
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4. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu: do 30.6.2020 roku.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 9 500 000,00 PLN bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
6. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
7. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 22 ratach kwartalnych: 2 raty w 2020 roku, 20 rat od 1.1.2021
roku do 31.12.2025 na ostatni roboczy dzień każdego kwartału.
8. Odsetki od kredytu naliczone są w miesięcznych okresach obrachunkowych i płatne w terminie na ostatni
roboczy dzień każdego kwartału poczynając od 1.12.2018 roku
9. Kredyt będzie wykorzystywany do końca 2019 roku („na żądania” tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia
kredytu na rachunek Gminy).
10. Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, z tym że
zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko
jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.
11. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z notowań na dzień 15.10.2018 roku.
12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych
kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z
kredytu.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97
ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe.
16. Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
17. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
18. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 .par. 1 pkt.5 k.p.c.
19. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
20. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
21. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
22. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009
r. o finansach publicznych.
23. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne
wszczynane na wniosek banków.
24. Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty
25. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu,
eFinancingu, leasingu.
26. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
27. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prawnym
28. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączono dokumenty wymienione w ust. III pkt 28 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty poszczególnych transz / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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
Ponadto, 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:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z
2017 r. poz. 1876 ze zm.)
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału
W postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
Aktualne na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 roku - Prawo
bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.).

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:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku 3 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



Dz.U./S S176
13/09/2018
399011-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 6

13/09/2018 S176
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 6

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: 23/10/2018
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: 23/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 2, 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:
Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa
w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmu...

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 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 2245587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie 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
Urząd Zamówień Publicznych, KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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