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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35123-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lądek Zdrój: Usługi udzielania kredytu
2018/S 017-035123
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lądek-Zdrój
890718113
ul. Rynek 31
Lądek Zdrój
57-540
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Celnik
Tel.: +48 748117852
E-mail: zamowienia@ladek.pl
Faks: +48 748147418
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ladek.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,3,r,r
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 kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Numer referencyjny: WR.271.01.2018.206

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

25/01/2018
S17
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S17
25/01/2018
35123-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.

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: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lądek- Zdrój.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przeznaczenie kredytu długoterminowego: kwota 8 156 633,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu
– sfinansowanie planowanego deficytu oraz kwota 1 843 367 PLN z przeznaczeniem na spłaty kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Dodatkowe informacje w SIWZ w
rozdziale11.

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:
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Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Działalność prowadzona na wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że:
— posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia
29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego
właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,
— jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego
rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) pisemnego oświadczenia we wskazanym zakresie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
b) zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 r.
Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), tj. zezwolenia Prezesa NBP lub innego właściwego
organu na wykonywanie czynności bankowych,
c) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego
lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od
Wykonawcy:
a) pisemnego oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/
UE, w zakresie nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
b) dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm./ albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowe,j
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego w odniesieniu do dokumentów
składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub dotyczących osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się odpowiednio uregulowania wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww warunku udziału w postępowaniu.
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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:
Zawarte w pkt 19 SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:30

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: 07/05/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek- Zdrój, sala nr 26.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy co do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w
art 214 ust. 1pkt 12-23 i w art 24 ust 5.
Otwarcia Ofert dokonają przedstawicciele Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza LądkaZdroju.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, na jego koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do proponowanego
przez wykonawcę projektu umowy jeżeli jego zapisy nie są zgodne z niniejszą specyfikacją lub są
niejednoznaczne. Więcej informacji dodatkowych opisanych zostało w punkcie 21 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
postawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
02-676
Warszawa
ul. Postępu 17a
Polska
Tel.: +48 224587701
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2018
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