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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kosakowo
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 69
Miejscowość: Kosakowo
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 81-198
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Nikielska
E-mail: zamowienia@kosakowo.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kosakowo.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.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://epuap.gov.pl/wps/portal
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne

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

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.20.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

66113000
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Kosakowo w 2020 roku zgodnie z uchwałą nr XXIV/170/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady nr XXV/179/2020 w dniu 30 stycznia 2020 w tym zawartego w niej upoważnienia do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, oraz zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.3)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV
Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)
II.2.1)
II.2.2)

Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kosakowo, POLSKA
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Kosakowo w 2020 roku zgodnie z uchwałą nr XXIV/170/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady nr XXV/179/2020 w dniu 30 stycznia 2020 w tym zawartego w niej upoważnienia do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, oraz zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego tj.:
1. uruchomienie kredytu do 31.12.2020 jednorazowo lub w transzach, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem. Uruchomienie kredytu
oznacza dzień wpływu środków na rachunek zamawiającego;
2. kredyt długoterminowy nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie;
3. spłata kredytu po upływie karencji następować będzie w ostatnim dniu każdego kwartału począwszy od 31.3.2025 do 31.12.2027. W przypadku gdy termin spłaty kredytu
lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, spłata następować będzie w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Należy jednak uwzględnić, iż jest to termin maksymalny
i istnieje możliwość wcześniejszej spłaty;
4. spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za jaki odsetki są naliczane, począwszy od dnia uruchomienia kredytu.
Bank zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności odsetek;
5. oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie składające się z dwóch składników:
a) stawka WIBOR 1 M z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
b) stała przez cały okres kredytu marża banku ustalona w % od kwoty kredytu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
6. do obliczenia należnych odsetek, bank posługiwać się będzie stawką WIBOR 1M, wyliczoną jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami
wolnymi, gdzie obowiązuj stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.
Obliczona stawka zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku;
7. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco;
8. dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat (bez prowizji za tzw. „gotowość”);
9. odsetki liczone będą od kwoty kredytu wykorzystanego, a nie postawionego do dyspozycji;
10. w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej;
11. do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się, że rok i miesiąc mają rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych;
12. nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek;
13. kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez bank i zaakceptowanej przez Zamawiającego;
14. zastrzega się ujęcie w umowie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bądź rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z tych
tytułów;
15. ocenie podlegać będzie marża banku.
Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.13)

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia kredytu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

Koniec: 31/12/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

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

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
II.2.14)

Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, tj.:Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z
przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców – dokument ten składa każdy Wykonawca, który będzie
realizował usługę wymagającą zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.).

III.1.2)
III.1.3)
III.1.5)
III.2)
III.2.1)
III.2.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

1. Do Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. .Bank udziela kredytobiorcy kredyt długoterminowy w wysokości 9 000 000,00 PLN na okres do dnia 31 grudnia 2027 r.
3 Pozostałe istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – patrz SIWZ

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)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, POLSKA, w soli posiedzeń. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert elektronicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru
Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Powołując się na zapis art. 53 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w oryginale w
formie papierowej, na adres Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu), jeżeli Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną.
Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie innych środków komunikacji jest ograniczone tylko do tych części oferty, dla których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot.
tylko wadium).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib;
b) kwotę gwarancji;
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ............ - do dnia............";
d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, które zaistniały w terminie związania
ofertą;
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego;
f) sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na które zostanie przesłane wezwanie żądanie zapłaty oraz terminu na dostarczanie żądania
nie później niż do 3 dni po upływie terminu ważności wadium, (forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym pod rygorem
nieważności).
5. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z
tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji
będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

7. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego 37 1020 1811 0000 0402 0311 6902 PKO Bank Polski SA, z dopiskiem na przelewie
Wadium w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 PLN.
8. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca
zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego, kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1–4 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

VI.4.4)

VI.5)

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2020

