
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Usługi - 272039-2020

11/06/2020    S112    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Czernica: Usługi udzielania kredytu

2020/S 112-272039

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9121101093
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Czernica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Zembska
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl
Tel.: +48 717265700
Faks: +48 717265700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czernica.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.czernica.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
następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Czernica
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Czernica
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Zembska
Tel.: +48 717265700
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl
Faks: +48 717265700
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Sekcja II: Przedmiot

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czernica.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer referencyjny: MTP.271.2.7.2020.EZ

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000
000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 225 211.80 EUR

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: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu
bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 18 000 000,00 PLN (słownie:
osiemnaście milionów złotych 00/100).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych
niż określone w niniejszym zamówieniu oraz możliwość wcześniejszej spłaty
kredytów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
3. Środki zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie
wynikającym z oferty nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Udostępnienie
kredytu nastąpi poprzez jednorazową wypłatę kredytu lub w transzach, w
zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego
tytułu.
4. Spłata kredytu
Przewidywana spłata kredytu:
1) rozpoczęcie w dniu 31 marca 2021 r.;
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

2) zakończenie w dniu 31 sierpnia 2038 r. (18 lat).
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
Wartość bez VAT: 1 225 211.80 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/08/2038
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
Dodatkowe kryterium – termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia
przedłożenia dyspozycji wypłaty (T).

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:
1) Wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 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
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Gmina Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, 55-002
Dobrzykowice, POLSKA, II piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.

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:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania składa się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843).

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020
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