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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284999-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Przeworsk: Usługi udzielania kredytu
2021/S 108-284999
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przeworsk
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 10
Miejscowość: Przeworsk
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Superson, Dariusz Krzan, Mariola Drzystek
E-mail: info@przeworsk.um.gov.pl
Tel.: +48 166487844
Faks: +48 166487030
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przeworsk.um.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://przeworsk.bip.info.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://miniportal.uzp.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
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 PLN na okres 21 lat z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytó...
Numer referencyjny: IIT.271.10.U.21

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy, na pisemny wniosek zamawiającego w terminie
określonym przez wykonawcę w złożonej ofercie, a wynikającym z kryterium „czas uruchomienia kredytu od
dnia przekazania dyspozycji” w trzech transzach:
— I transza w wysokości 1 000 000,00 PLN,
— II transza w wysokości 2 500 000,00 PLN,
— III transza w wysokości 1 000 000,00 PLN.
2. Kwota kredytu: 4 500 000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy).
3. Okres kredytowania: lata 2021–2041.
4. Szczegółowy opis zawiera SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przeworsk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Nazwa zamówienia: „Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00
PLN na okres 21 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych
pożyczek i kredytów”.
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 500
000,00 PLN na okres 21 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy, na pisemny wniosek zamawiającego w terminie
określonym przez wykonawcę w złożonej ofercie, a wynikającym z kryterium „czas uruchomienia kredytu od
dnia przekazania dyspozycji” w trzech transzach:
— I transza w wysokości 1 000 000,00 PLN,
— II transza w wysokości 2 500 000,00 PLN,
— III transza w wysokości 1 000 000,00 PLN.
4. Kwota kredytu: 4 500 000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy).
5. Okres kredytowania: lata 2021–2041.
6. Spłata kredytu w latach 2022–2041, począwszy od dnia 10 grudnia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2041 r.,
płatność rat kapitałowych będzie następować zgodnie z poniższym harmonogramem:
Rok; termin spłaty raty kredytu; kwota spłat rat kredytu w danym roku w PLN:
2022 10.12.2022 50 000,00
2023 10.12.2023 50 000,00
2024 10.12.2024 50 000,00
2025 10.12.2025 50 000,00
2026 10.12.2026 50 000,00
2027 10.12.2027 50 000,00
2028 10.12.2028 50 000,00
2029 10.12.2029 50 000,00
2030 10.12.2030 50 000,00
2031 10.12.2031 50 000,00
2032 10.12.2032 50 000,00
2033 10.12.2033 50 000,00
2034 10.12.2034 50 000,00
2035 10.12.2035 50 000,00
2036 10.12.2036 600 000,00
2037 10.12.2037 600 000,00
2038 10.12.2038 600 000,00
2039 10.12.2039 600 000,00
2040 10.12.2040 700 000,00
2041 10.12.2041 700 000,00
Razem: 4 500 000,00 PLN.
7. Okres karencji w spłacie rat kredytu do dnia 10 grudnia 2022 r.
8. Nie przewiduje się okresu karencji w spłacie odsetek.
9. Odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, spłata odsetek będzie następowała
10 dnia każdego miesiąca.
10. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
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11. Za datę spłaty odsetek i raty kredytu przyjęty będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli
termin płatności odsetek przypadnie na dzień uznany za dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi
w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
12. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej na dwa dni robocze przed
terminem płatności, o wysokości naliczonych odsetek wraz z podaniem stopy procentowej wg której naliczone
zostały odsetki za dany okres.
13. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa
bazowa powiększona o stałą marżę banku:
— stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 1M ustalona według zasad obowiązujących (stosowanych przez)
wykonawcę i opisana szczegółowo w ofercie, a następnie w umowie kredytowej,
— stała dla całego okresu kredytowania marża banku.
14. Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę prowizji przygotowawczej oraz innych opłat i
prowizji związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu.
16. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do
końca okresu umowy.
17. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i
prowizje.
18. Wcześniejsza spłata części kredytu będzie z dniem wpływu na rachunek bankowy zmniejszała zadłużenie
zamawiającego.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spłat rat kredytu bez dodatkowych opłat i
prowizji.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata bez dodatkowych opłat i
prowizji.
21. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
22. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blan...
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2) czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2041
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.2.13)

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:
Za minimalny poziom uprawnień uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że posiada zezwolenie na
wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), chyba że przepisy stanowią inaczej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu
o art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2
uPzp.
4. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 07/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2021
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Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i wskazanie pliku do odszyfrowania.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną w dalszej
części „uPzp” lub „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy
wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może
się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poczty elektronicznej – adres e-mail (info@przeworsk.um.gov.pl );
2) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/);
3) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp,
czyli po badaniu i ocenie ofert dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę).
6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ustawy Pzp – dokument JEDZ (zgodnie z SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
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może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe
oznacza, że:
6.4.1. oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.4.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku
udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane
przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu
wszystkich podmiotów.
6.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w SWZ, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. 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.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
5. 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.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. 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
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b 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.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-276
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021
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