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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359266-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Usługi udzielania kredytu
2018/S 156-359266
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Sokółka
050659125
pl. Kościuszki 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1
Osoba do kontaktów: Krzysztof Sarosiek
16-100 Sokółka
Polska
Tel.: +48 857110900
E-mail: gpk3@sokolka.pl
Faks: +48 857110911
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://sokolka.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:
Gmina Sokółka
050659125
pl. Kościuszki 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1
Osoba do kontaktów: Krzysztof Sarosiek
16-100 Sokółka
Polska
Tel.: +48 857110900
E-mail: kancelaria@sokolka.pl
Faks: +48 857110911
Adres internetowy: http://sokolka.pl/
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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
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II.1)

Opis

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 20 000 000,00 PLN

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
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Sokółka
Kod NUTS PL841

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 są usługi polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 20 000
000,00 PLN
Kredyt w kwocie 20 000 000 PLN, udzielony na następujących warunkach:
1) Stopa oprocentowania kredytu - WIBOR 1 M (przyjęty do przeliczenia ofert na dzień 29.6.2018 r.: 1,64 %) +
marża banku.
2) Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na pokrycie deficytu
budżetowego gminy, w szczególności na sfinansowanie wydatków na inwestycje: budowę i modernizację
dróg gminnych wraz z chodnikami; modernizację obiektów oświatowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wykonanie budynków socjalnych i komunalnych oraz przyłączy energetycznych.
3) Wykorzystanie kredytu do 31.12.2018 roku.
4) Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy.
5) Prowizja związana z uruchomieniem kredytu i obsługą kredytu - 0 PLN,
6) Nie będzie pobierana prowizja od niewykorzystanego kredytu.
7) Spłata kredytu w 120 ratach miesięcznych,
8) Spłata kredytu od stycznia 2019 roku, a odsetek od dnia wypłaty kredytu,
9) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco.
10) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmniejszenia kwoty kredytu i zmiany terminarza
spłat oraz prolongaty spłat kredytu – bez prowizji.
11) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej.
12) Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku (marża banku
jest stała w całym okresie umowy).
13) Stawka referencyjna stanowi: stawka WIBOR 1 M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych
depozytów jednomiesięcznych oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym (dla miesięcznych
okresów obrachunkowych) ustalona dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni
kalendarzowe poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów
obrachunkowych na 2 dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki
należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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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:

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

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: Zamawiający wymaga by
Wykonawca przedłożył dokument (w szczególności: zezwolenie) uprawniający do prowadzenia działalności
bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia
29.8.1997 r. Prawo bankowe.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga:
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia na wezwanie
zamawiającego złoży Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia precyzuje jakie oświadczenia i
dokumenty wymagane są w postępowaniu i określa sposób ich złożenia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

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:
GR.I. 271.44.2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.9.2018 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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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: 18.9.2018 - 10:05
Miejscowość:
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1 pokój nr 101.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
28. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej
zamawiającego pod adresem:
www.sokolka.pl/pliki/2018/05/klauzula_inf_odo.pdf

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania o udzielenie
zamówienia, 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 niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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