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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203108-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Usługi udzielania kredytu
2018/S 090-203108
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Piotr Zaczkowski
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.miastomyszkow.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:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2018 r.
Numer referencyjny: ZP.271.20.2018.PZ

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 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetu miasta Myszkowa w 2018 roku., w wysokości nieprzekraczającej kwotę 12 506 469,00 PLN,
powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w tym budżecie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w „Istotnych dla stron postanowieniach, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”, które stanowią
załącznik nr 5 do 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: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Myszków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetu miasta Myszkowa w 2018 roku., w wysokości nieprzekraczającej kwotę 12 506 469,00 PLN,
powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w tym budżecie.
2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r.
– Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) w walucie polskiej, w wysokości
nieprzekraczającej kwotę 12 506 469,00 PLN, stanowiącą maksymalną kwotę kredytu;
2) Gwarantowana przez Zamawiającego, minimalna kwota zaciąganego kredytu wynosi: 2 500 000,00 PLN;
3) Kredyt jest udzielany na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.5.2027 r. tj. w okresie obowiązywania
umowy (umowny okres kredytowania). Okres kredytowania upływa z dniem spłaty ostatniej raty kredytu;
4) Zamawiający przeznaczy i wykorzysta środki z kredytu do dnia 31.12.2018 r., na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2018 roku,
W związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w tym budżecie;
5) Zamawiającemu przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych od dnia 2.1.2018 r. ze środków
własnych, związanych z zadaniami inwestycyjnymi;
6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące udzielonego kredytu będą prowadzone w
PLN;
7) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia umowy i prowadzić
go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;
8) Wykonawca dokona uruchomienia transz kredytu zgodnie z dyspozycjami płatniczymi Zamawiającego;
9) Od udzielonego kredytu Wykonawca pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczanej w
stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej
stawki bazowej i stałej marży, określonej w ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa oparta jest o stawkę WIBOR
dla depozytów 1 - miesięcznych w PLN (WIBOR 1M), obliczoną jako średnia arytmetyczna z dziesięciu
ostatnich dni poprzedzających miesięczny okres obrachunkowy, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,
przy czym w dniu, w którym nie ma notowań, przyjmuje się do wyliczeń stawkę z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego ten dzień;
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10) Zgodnie z pkt. 9, odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach
obrachunkowych wg następującej formuły:
K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w latach przestępnych); gdzie:
K – odsetki,
N – pozostała do spłacenia kwota kredytu,
R – stopa bazowa oprocentowania, określona w postaci procentowej,
M – marża kredytodawcy, określona w postaci procentowej,
D – liczba dni okresu odsetkowego.
W przypadku, gdy suma WIBOR-u oraz marży wykonawcy osiągnie wartość ujemną do wyliczeń odsetek
przyjmuje się stawkę 0 %.
11) Wielkość (wysokość) oprocentowania kredytu, określoną wg pkt 9 i 10 – stosuje się do wyliczenia odsetek
od pierwszego dnia następnego miesiąca;
12) Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat i prowizji.
13) Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy stanowi weksel in blanco, wystawiony
przez Zamawiającego i zaopatrzony w deklarację wekslową Zamawiającego. Skarbnik Gminy Myszków złoży
kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności dotyczące nadzoru nad
dokonywanymi przelewami rat kredytowych dla Gminy Myszków, były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
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
Koniec: 31/05/2027
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
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy są wymienione w Rozdziale 6 ust. 13 SIWZ.
Podstawa wykluczenia art.- 24 ust. 1 ustawy Pzp.

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:
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Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r.
— Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1876 z późn. zm.), tj. dysponuje dokumentami
uprawniającymi do prowadzenia tej działalności:
-- zezwoleniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, albo
-- dokumentem potwierdzającym upoważnienie (uprawnienie) do wykonywania czynności bankowych w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, albo
-- rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego, albo
-- statutem banku, w przypadku banków spółdzielczych.
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:
Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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: 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: 19/06/2018
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: 19/06/2018
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
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Siedziba Zamawiającego , Urząd Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, Sala Zamkowa
(pokój nr 110) – I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Andrzej Hagno – przewodniczący.
Beata Męcik-Gorczyczyńska – członek komisji.
Mariola Nowakowska – członek komisji.
Piotr Zaczkowski – sekretarz.
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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej
związania ofertą.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo—kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać:
1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego miasta Myszkowa w 2018 r. – nr
referencyjny postępowania: ZP.271.20.2018.PZ;
2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej);
3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej;
4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej;
5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) suma gwarancyjna;
7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej;
8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty, określonej
W gwarancji lub poręczeniach:
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe.
Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
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c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1
Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa.
W art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej;
9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin
jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego;
10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach niepieniężnych, o których mowa w art.
45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w
budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium
potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołącza do oferty.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004.
Z dopiskiem na przelewie „ZP.271.20.2018.PZ – „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego miasta Myszkowa w 2018 r.”.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku
bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8. Oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty.
9. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione
lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawc...
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2018
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