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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274268-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Usługi udzielania kredytu
2013/S 157-274268
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Dęblin
Osoba do kontaktów: Kinga Barańska, Magdalena Ochota
08-530 Dęblin
POLSKA
Tel.: +48 818830001 / 818830990 / 818830333
E-mail: skarbnik@um.deblin.pl, finanse55@um.deblin.pl
Faks: +48 818801911
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.deblin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kredyt długoterminowy w kwocie 6 400 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Dęblin
Kod NUTS PL315
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów. Charakterystyka kredytu: 1. Kwota kredytu: 6 400 000 zł. 2. Okres kredytowania
- podpisanie umowy do dnia 31.10.2027 r. 3. Uruchomienie kredytu - jednorazowo. 4. Splata kapitału kredytu
w złotych polskich będzie następowała w ratach, wg harmonogramu spłat rat kredytu, z karencją spłaty
pierwszej raty kapitałowej do 29.04.2014 r. Spłata ostatniej raty – 31.10.2027 r. 5. W przypadku, gdy termin
spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy
dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Splata rat odsetkowych będzie następowała
w terminach miesięcznych, w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą
miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą
liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/6 dni w roku. 7. Cena ofertowa, którą stanowią: a)
koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą
stawce WIBOR 1M z dnia 20.06.2013 r. w wysokości 2,83%, powiększoną o marżę proponowaną przez
bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania
umowy, b) prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca. 8. Rzeczywiste koszty obsługi
kredytu będą stanowić: 1) prowizja przygotowawcza, 2) oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla
każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o jednomiesięczny wskaźnik WIBOR powiększony
o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną
w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na
zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
spłaty płatności odsetek. 9. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem terminu
kredytowania, tj. przed 31.10.2027 r. Wcześniejsze spłacenie kapitału bez powiadomienia Wykonawcy (banku),
spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, a nie spowoduje dodatkowych opłat i prowizji. 10.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Kredyt długoterminowy w kwocie 6 400 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 866 572,92 EUR
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II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.9.2013. Zakończenie 31.10.2027
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w: 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). Wpłatę
wadium wnoszonego w pieniądzu należy dokonać przed upływem terminu składania ofert, przelewem na
konto Urzędu Miasta Dęblin PEKAO S.A. O/Dęblin 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 z dopiskiem „wadium
na udzielenie kredytu bankowego”. Wiążącym dla prowadzonej procedury jest data uznania rachunku
Zamawiającego. Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium, należy dołączyć do oferty.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamówienie finansowane ze środków własnych Miasta Deblin.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawca dzialajacy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity –
Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tej ustawy inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy –
Prawo bankowe.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega
wykluczeniu, zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiajacy żada, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonwcę, następujących dokumentów:
*Oświadczenie Wykonawcy, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.*Potwierdzenie posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.*Oświadczenie Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.*Informację o przynależności do grupy kapitałowej.*Aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.*Aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.*Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.*Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.* Pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.* Dowód wniesienia wadium.*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
wyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie.*Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.*Zasady składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie:*Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*Wymagane oświadczenia i dokumenty
powinny być złożone przez każdy podmiot.*Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub,
którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy
złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za
spelniony na podstawie zlożonego oświadczenia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spelniony na podstawie zlożonego oświadczenia.
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III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca
działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tej ustawy inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy –
Prawo bankowe.

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FN.3052.253.2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.9.2013 - 11:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.9.2013 - 11:45
Miejscowość:
Urząd Miasta Dęblin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym osobom, których
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 179 do art. 198 ustawy Pzp. Termin na
odwołania wynosi 10 dni. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do
art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224577801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.8.2013
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