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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330487-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Czarny Dunajec: Usługi udzielania kredytu
2017/S 160-330487
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czarny Dunajec
491892162
Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2
Czarny Dunajec
34-470
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zmarzliński
Tel.: +48 182613540
E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Faks: +48 182613530
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czarny-dunajec.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.czarny-dunajec.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:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11 125 000 PLN na sfinansowanie zadań
realizowanych przez Gminę Czarny Dunajec.
Numer referencyjny: RB.271.24.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 11.125.000 PLN
(słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00) dla Gminy Czarny Dunajec na
sfinansowanie następujących zadań:
— Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Cichem – kwota kredytu: 4 000 000 PLN,
— Budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie – kwota kredytu: 2 500 000 PLN,
— Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego – modernizacja drogi powiatowej w Podszklu – kwota kredytu: 1 200 000
PLN,
— Pomoc dla Województwa Małopolskiego – modernizacja drogi wojewódzkiej 957 i 958 – kwota kredytu: 500
000 PLN,
— Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji
uzdatniania wody na terenie ujęcia wody – kwota kredytu: 2 550 000 PLN,
— Zadanie – Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza – kwota kredytu: 375 000
PLN.

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: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Czarny Dunajec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 11.125.000
PLN (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00) dla Gminy Czarny Dunajec na
sfinansowanie następujących zadań:
— Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Cichem – kwota kredytu: 4 000 000 PLN,
— Budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie – kwota kredytu: 2 500 000 PLN,
— Pomoc dla Powiatu Nowotarskiego – modernizacja drogi powiatowej w Podszklu – kwota kredytu: 1 200 000
PLN,
— Pomoc dla Województwa Małopolskiego – modernizacja drogi wojewódzkiej 957 i 958 – kwota kredytu: 500
000 PLN,
— Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji
uzdatniania wody na terenie ujęcia wody – kwota kredytu: 2 550 000 PLN,
— Zadanie – Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza – kwota kredytu: 375 000
PLN.
2. Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez
realizację dyspozycji Zamawiającego.
3. Uruchomienie kredytu może nastąpić na podstawie pisemnej dyspozycji na formularzu Wykonawcy.
4. Pobranie kredytu: w jednej transzy, płatnej na konto Gminy Czarny Dunajec do dnia: 29/12/2017 r.
5. Koszt kredytu stanowić będą:
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— odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 3M
— stała marża banku wyrażona w ofercie Banku
6. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2028, w 21 ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty i prowizje poza ujętymi w ofercie.
8. Wykorzystanie kredytu nastąpi zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
9. Wszelkie materiały niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, zawiera załącznik nr 3 do
SIWZ.
10. Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej
stosowanej w swej działalności przez kredytodawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych z 29.1.2004 r. (tj. Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej Pzp., stosuje się kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert z uwagi
na określone w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia.
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
Początek: 29/12/2017
Koniec: 29/12/2028
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

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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
— zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terenie Polski a także
realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r Prawo
Bankowe (Dz.U. z 2002 r Nr 72, poz. 665 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy
Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o
której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
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Szczegółowe informacje odnośnie warunków udziału zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

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:
Szczegółowe informacje odnośnie warunków realizacji umowy zawarto w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (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)

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: 02/10/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec, (sala obrad, II piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017
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