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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34920-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu
2018/S 017-034920
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
Iława
14-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Gamrat - Antoniuk
Tel.: +48 896490800
E-mail: wgamrat-antoniuk@gmina-ilawa.pl
Faks: +48 896498292
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gmina-ilawa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gmina-ilawa.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 Gminie Iława
Numer referencyjny: PŚP.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego.
2. Termin spłaty kredytu: lata 2021 - 2025.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warmińsko - mazurskie, Iława.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego.
1. Termin spłaty kredytu: lata 2021 - 2025.
1.1) Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia.
Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować
Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji (np. pismo, fax 89 649 48 82, na adres e - mail:
astyczynska@gmina-ilawa.pl o wysokości naliczonych odsetek, przy czym:
a) Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się 30.6.2018 roku,
b) Kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwartał kalendarzowy) liczone są od następnego dnia po
zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
c) Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata
odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.
1.2) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności
przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
1.3) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych,
obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego(kwartału kalendarzowego), (publikowanej w
internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11:00) powiększonej (+) /pomniejszonej (-) o stałą marżę
banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem
ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli
dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego.
1.4) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego
powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku
wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca
złoży odmienną dyspozycje na piśmie.
1.5) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
1.6) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
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Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Pozostałe informacje:
1) Gmina nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji,
2) Gmina nie jest i nie była w restrukturyzacji w innym banku,
3) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie standardowej deklaracji wekslowej w wersji zaproponowanej
przez Bank,
3. Zamawiający informuje, że:
1) Przed uruchomieniem kredytu Gmina dostarczy aktualne zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US.
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. jest dostępne na stronie BIP pod adresem: http://
www.bip.gmina-ilawa.pl/103/1187/Budzet_2016_r/.
3) Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuję, że:
a) Nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów.
b) Nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez wykonawców bowiem zamawiający dostarczył
w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez wykonawców własnych analiz, w związku z
powyższym zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SWIZ.
c) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 PLN zostanie
udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez zamawiającego.
d) Informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Iława są dostępne na stronie BIP www.bip.gmina-ilawa.pl
e) Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę Iława będą przesłane wybranemu wykonawcy przed
podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 93
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:
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca
musi wykazać, że: posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy
Prawo Bankowe (Dz.U.2017.1876 z późn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie,
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że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia. Ocena spełniania warunku nastąpi
na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ, złożonego na wezwanie
zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
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:
1) Doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Potencjał techniczny: 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:
Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik 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

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: tak

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: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Urząd Gminy w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława w pok. 219.
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:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 5.3.2018 r. do godz. 10:30 w
wysokości 1 000,00 PLN(słownie: jeden tysiąc zł. 00/100)
Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Gmina Iława Bank Spółdzielczy w Iławie Nr konta: 88
8831 0002 2001 0100 0680 0008, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w
terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu (godziny)
przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) Gwarancji bankowej
4) Gwarancji ubezpieczeniowej
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359.)- szczegółowy opis w SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. został określony w SIWZ
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert tj. 12.2.2018 r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warsza
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.,
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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 za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
6. Odwołanie wnosi się:
1) 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 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.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2018
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