Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125984/01 z dnia 2021-07-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 808.150,76 PLN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015891
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Rynek 17
1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-352
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: 24 252 25 87
1.5.8.) Numer faksu: 25 252 25 87
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@dabrowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dabrowice.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 808.150,76 PLN
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5920d41e-edd6-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125984/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 08:43
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.dabrowice.pl/zamowienia/pokaz/1856
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy https://miniportal.uzp.gov.pl. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o
świadczenia usług drogą elektroniczną. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków
(innych niż oferta
i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się platformy
https://miniportal.uzp.gov.pl. za pomocą formularza i przycisku „Formularz do komunikacji” lub za
pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dabrowice.pl We wszelkiej korespondencji
związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.
Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przekazane drogą elektroniczną informacje uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów
przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy mini portal lub za
pomocą poczty elektronicznej. Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania, modyfikacje zostaną
opublikowane na platformie zakupowej prowadzonego postępowania. Uzupełnienia dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej
skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem
wyznaczonego przez zamawiającego terminu. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po
upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. W dowolnym czasie przed upływem terminu
składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w
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odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej
wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w
dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia
wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach
przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści stosowną
informację na stronie prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosków.Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie. Zamawiający
dopuszcza formaty przesyłanych plików o wielkości do 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez
Zamawiającego w toku postępowania została opisana szczegółowo w rozdziale XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.02.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kredyt zostanie udzielony na następujących warunkach:Dzień podpisania umowy będzie dniem
postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do
potrzeb Zamawiającego. Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na
rachunek Gminy Dąbrowice w Łódzkim Banku Spółdzielczym Filia Dąbrowice na podstawie
pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Uruchomienie kredytu do dnia 01.09.2021 roku Brak
prowizji, opłat, kosztów za niewykorzystany kredyt w pełnej wysokości. Brak prowizji, opłat,
kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym
terminie, odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Brak
prowizji przygotowawczej. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, ostatnie
raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu. Spłata kredytu
następować będzie w jednej racie co roku wg harmonogramu rat wyszczególnionych w pkt. 11);
Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca września 2021 roku na ostatni dzień roboczy
każdego miesiąca Odsetki od kredytu będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty
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kredytu. Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie przebiegać w następujący sposób: w 2021 r. –
odsetki miesięcznie w 2022 r. –odsetki miesięcznie w 2023 r. –odsetki miesięcznie w 2024 r. –
odsetki miesięcznie w 2025 r. – 1 rata (30.12.2024), w wysokości 37.412,90 zł + odsetki
miesięcznie w 2026 r. – 1 rata (30.12.2025), w wysokości 30.000,00 zł + odsetki miesięcznie w
2027 r. – 1 rata (30.12.2026), w wysokości 30.000,00 zł + odsetki miesięcznie w 2028 r. – 1 rata
(30.12.2027), w wysokości 60.000,00 zł + odsetki miesięcznie w 2029 r. – 1 rata (30.12.2028), w
wysokości 60.000,00 zł + odsetki miesięcznie w 2030 r. – 1 rata (30.12.2029), w wysokości
110.000,00 zł + odsetki miesięcznie w 2031 r. – 1 rata (30.12.2030), w wysokości 110.000,00 zł
+ odsetki miesięcznie w 2032 r. – 1 rata (30.12.2031), w wysokości 110.000,00 zł + odsetki
miesięcznie Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 31.12.2024 roku.
Dopuszczalną formą zabezpieczenia spłaty kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez
Gminę Dąbrowice. Wysokość oprocentowania kredytu będzie określona w następujący sposób:
WIBOR 3M + marża banku (stała na cały okres spłaty). W skład marży banku wchodzą wszelkie
opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe. Kalendarz rzeczywisty, tj. odpowiednio rok
365 lub 366 dni, a każdy miesiąc rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby
dni lutego w każdym roku), Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający
udostępni w formie załączników do SWZ następujące dokumenty: Opinia RIO do wykonania
budżetu za 2020 rok, Rb-27S – II kw. 2021 r., Rb-27S – IV kw. 2020 r., Rb-28S – II kw. 2021 r.,
Rb-28S – IV kw. 2020 r., Rb-NDS – II kw. 2021 r., Rb-NDS – IV kw. 2020 r. , Rb-N – I kw. 2021
r., Rb-N – IV kw. 2020 r., Rb-Z – II kw. 2021 r., Rb-Z – IV kw. 2020 r., Uchwała RIO – opinia,
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowice na rok 2021, WPF 2021-2035,
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowice
4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transzy kredytu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 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, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz
dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 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, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę odrębną, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do SWZ. odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; zaświadczenia lub
innego dokumentu właściwej terenowej jednostki ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem tych składek wraz z zaświadczeniem albo
innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 16.3 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy na stronie
internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-26 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

