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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307406-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Czarny Dunajec: Usługi udzielania kredytu
2013/S 178-307406
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Osoba do kontaktów: Piotr Zmarzliński
34-470 Czarny Dunajec
POLSKA
Tel.: +48 182613540
E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Faks: +48 182613530
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.czarny-dunajec.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:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 687 000,00 PLN na sfinansowanie inwestycji
realizowanych przez gminę Czarny Dunajec.

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: Gmina
Czarny Dunajec
PL215-Nowosądecki
Kod NUTS
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 jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości
3 687 000,00 PLN (słownie: trzy miliony, sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/00 gr.) dla gminy
Czarny Dunajec na sfinansowanie następujących zadań:
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie – 800 000, 00 PLN
- Pomoc dla Powiatu nowotarskiego (modernizacja drogi Stare Bystre – Ciche oraz mostu w Ratułowie) – 1 387
000,00 PLN
- Modernizacja budynków ośrodków zdrowia – 500 000,00 PLN
- Modernizacja mostu we Wróblówce – 500 000,00 PLN
- Zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne – 500 000,00 PLN
Pobranie kredytu: w jednej transzy, płatnej na konto gminy Czarny Dunajec do dnia: 29.11.2013 r.
Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco (Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu)
Koszt kredytu stanowić będą:
- odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 3M
- stała marża banku wyrażona w ofercie Banku
Okres karencji jaką Wykonawca udzieli Zamawiającemu w spłacie kredytu, wynosi jeden rok.
Spłata kredytu będzie w 40-tu równych ratach, płatnych co kwartał w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca
począwszy od dnia 31.03.2015r.
Oprocentowanie będzie podlegało zmianom co kwartał pierwszego dnia miesiąca danego kwartału a nowa
stawka WIBOR 3M będzie z dnia zmiany oprocentowania (tj. z pierwszego miesiąca danego kwartału).
Począwszy od dnia 31.03.2014r. będą spłacane same odsetki stanowiące sumę zmiennej stopy procentowej
ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3m i stałej marży Banku – odsetki będą spłacane w ostatnim
dniu roboczym w danym kwartale, zgodnie z harmonogramem płatności.
Począwszy od dnia 31.03.2015r. będą łącznie spłacane odsetki (WIBOR 3m + stała marża Banku) wraz z ratą
kredytu - w ostatnim dniu roboczym w danym kwartale, zgodnie z harmonogramem płatności.
Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a liczba dni w roku przestępnym wynosi 366 dni. Zmiana
oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy, tym samym nie
wymaga jej aneksowania.
Termin spłaty kredytu: spłata w ciągu 10 lat tj. od 2015 r. do 2024 r. - zgodnie z harmonogramem płatności.
Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty i prowizje poza ujętymi w ofercie.
Wykorzystanie kredytu nastąpi zgodnie z dyspozycją Zamawiającego
Uruchomienie kredytu może nastąpić na podstawie pisemnej dyspozycji na formularzu Wykonawcy.
Zamawiający podpisze oświadczenie o egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z
kontrasygnatą Skarbnika Gminy (w trybie art. 97 i nast. ustawy Prawo bankowe).
Wszelkie materiały niezbędne do zbadania zdolności kredytowej, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji
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II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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 w wysokości 3 687 000,00 PLN
Szacunkowa wartość bez VAT: 239 500 EUR

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 29.11.2013. Zakończenie 31.12.2024
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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:
Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania
ofertą w wysokości – 20 000,00 PLN

III.1.2)

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

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: 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: Szczegółowy informacje i dane
zawarto w SIWZ

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

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
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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:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

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
24.10.2013 - 11:00

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: 24.10.2013 - 12:00
Miejscowość:
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala Narad (II piętro).
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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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
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VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2013

13/09/2013
S178
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

5/5

