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Polska-Płużnica: Usługi udzielania kredytu
2019/S 090-216031
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Płużnica
Płużnica
Płużnica
87-214
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Dudziak
Tel.: +48 530033531
E-mail: przetargi@pluznica.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pluznica.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pluznica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://www.epuap.gov.pl
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
Inna działalność: Świadczenie usług administracyjnych
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
budżetu Gminy Płużnica w wysokości 4 900 000 PLN
Numer referencyjny: GPI.271.16.2019

II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu
długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w
wysokości 4 900 000 PLN.
2. Kredyt uruchomiony zostanie w terminie podpisania umowy.
Zamawiający ustala, że wypłata kredytu będzie następowała w transzach
(maksymalnie 3 transze),
Na wniosek Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w
złożonej ofercie, z zastrzeżeniem że minimalny termin wypłaty każdej
transzy kredytu wynosi 3 dni robocze, a maksymalny termin wypłaty
każdej transzy kredytu 5 dni roboczych, zgodnie z przyjętym kryterium
oceny ofert "Termin wypłaty transzy kredytu". Zaoferowanie przez
Wykonawcę terminu poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego
maksimum, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią 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
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Płużnica, POLSKA
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu
długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w
wysokości 4 900 000 PLN.
2. Kredyt uruchomiony zostanie w terminie podpisania umowy.
Zamawiający ustala, że wypłata kredytu będzie następowała w transzach
(maksymalnie 3 transze), na wniosek Zamawiającego w terminie
wskazanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem że
minimalny termin wypłaty każdej transzy kredytu wynosi 3 dni robocze, a
maksymalny termin wypłaty każdej transzy kredytu 5 dni roboczych,
zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert "Termin wypłaty transzy
kredytu". Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu poniżej ustalonego
minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ).
3. Spłata kredytu następowała będzie w kwartalnych ratach, po rocznym
okresie karencji
W latach 2020 - 2034:
1) w roku 2020 - 20 000,00 PLN;
2) w latach 2021 - 2025 po 80 000,00 PLN rocznie;
3) w latach 2026 - 2031 po 400 000,00 PLN rocznie;
4) w latach 2032 - 2033 po 700 000,00 PLN rocznie;
5) w roku 2034 - 680 000,00 PLN.

4. W terminie podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
do akceptacji harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie
wymagania określone w SIWZ.
5. Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do
spłaty w terminie do 1 miesiąca przed terminem zapłaty.
6. Płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą według
3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Marża banku
nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Odsetki będą
naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu.
7. Odsetki od udzielonego kredytu, stanowić będą jedyne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie
ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z
przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych
opłat związanych z obsługą kredytu.
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: 30/12/2034
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 przedłoży Zamawiającemu zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług
objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, ze zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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:
Warunki określone zostały w 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp
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: 27/05/2019
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: 25/07/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w sali posiedzeń.
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
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki
prawne przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019

