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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344652-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pleszew: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2018/S 150-344652

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
Pleszew
63-300
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Szwedziak
Tel.:  +48 627428300
E-mail: dszwedziak@pleszew.pl 
Faks:  +48 627428301
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pleszew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Rynek 1
Pleszew
63-300
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Szwedziak
Tel.:  +48 627428300
E-mail: dszwedziak@pleszew.pl 
Faks:  +48 627428301
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pleszew.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Rynek 1

mailto:dszwedziak@pleszew.pl
http://bip.pleszew.pl
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.html
mailto:dszwedziak@pleszew.pl
http://bip.pleszew.pl
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Pleszew
63-300
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Szwedziak
Tel.:  +48 627428300
E-mail: dszwedziak@pleszew.pl 
Faks:  +48 627428301
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pleszew.pl

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 do kwoty 22 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew
Numer referencyjny: ZP.271.20.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 22 000 000 PLN na
sfinansowanie wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 20.6.2018 r.

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
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Pleszew

II.2.4) Opis zamówienia:
3. Zakres zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 22 000 000 PLN na
sfinansowanie wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 20.6.2018 r. (dokument stanowi część załącznika nr 6 do SIWZ)

mailto:dszwedziak@pleszew.pl
http://bip.pleszew.pl
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4. Zamawiający wymaga:
1) sposób uruchamiania kredytu:
a) kredyt uruchamiany w transzach na wskazany rachunek bankowy budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg
poniższego wyszczególnienia:
Lp. Numer transzy Data uruchomienia transzy Kwota transzy kredytu (w PLN) Kwota uruchomienia kredytu -
narastająco (w PLN)
1. 1 transza 31.10.2018 r. 6 000 000,00 6 000 000,00
2. 2 transza 30.11.2018 r. 6 000 000,00 12 000 000,00
3. 3 transza 14.12.2018 r. 10 000 000,00 22 000 000,00
Razem 22 000 000,00
b) wysokość i termin przekazywania transz może ulec zmianie w przypadku uzyskania środków zewnętrznych
oraz zmian w harmonogramie realizacji wydatków majątkowych,
c) dopuszcza się w sytuacji, gdy zamawiający będzie znajdował się w bieżącym roku w dobrej kondycji
finansowej, zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta,
d) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego
wykorzystania kredytu,
e) Za niewykorzystaną kwotę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat i prowizji,
f) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez
niego wskazanym, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu nie będą pobierane odsetki ani inne opłaty,
g) w razie zaistnienia okoliczności polegających na niewykorzystaniu kredytu w pełnej wysokości lub
wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy – w takich przypadkach
Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez wykonawcę,
h) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, z wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ,
i) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN (polskich złotych). Zamawiający
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2) Okres kredytowania: od 31.10.2018 r. do 10.2.2027 r., (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia
spłaty ostatniej raty odsetkowej),
3) Karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 31.10.2019 roku.
4) Okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie wg poniższego wyszczególnienia:
Lp. Numer raty Termin płatności raty kapitałowej Kwota spłaty raty kapitałowej (w PLN)
1. 1 31.10.2019 250 000,00
2. 2 31.1.2020 250 000,00
3. 3 30.4.2020 250 000,00
4. 4 31.7.2020 250 000,00
5. 5 30.10.2020 250 000,00
6. 6 31.1.2021 800 000,00
7. 7 30.4.2021 800 000,00
8. 8 31.7.2021 800 000,00
9. 9 30.10.2021 800 000,00
10. 10 31.1.2022 800 000,00
11. 11 30.4.2022 800 000,00
12. 12 31.7.2022 800 000,00
13. 13 30.10.2022 800 000,00
14. 14 31.1.2023 800 000,00
15. 15 30.4.2023 800 000,00
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16. 16 31.7.2023 800 000,00
17. 17 30.10.2023 800 000,00
18. 18 31.1.2024 800 000,00
19. 19 30.4.2024 800 000,00
20. 20 31.7.2024 800 000,00
21. 21 30.10.2024 800 000,00
22. 22 31.1.2025 800 000,00
23. 23 30.4.2025 800 000,00
24. 24 31.7.2025 800 000,00
25. 25 30.10.2025 800 000,00
26. 26 31.1.2026 987 500,00
27. 27 30.4.2026 987 500,00
28. 28 31.7.2026 987 500,00
29. 29 30.10.2026 987 500,00
30. 30 31.1.2027 800 000,00
Razem: 22 000 000,00
Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata kredytu może nastąpić w
pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

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: 31/10/2018
Koniec: 10/02/2027
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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej na
terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.8.1997 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 18796 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
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ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie
ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 1 usługi udzielenia i obsługi kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego.

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:
1. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
2. Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą Prawo bankowe.

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: 13/09/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 206 (Sala Posiedzeń)



Dz.U./S S150
07/08/2018
344652-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

07/08/2018 S150
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 8

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych trzydzieści tysięcy
00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą
się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być
załączony do oferty.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 26 8407 0003 0007 1000 2000
0374 z dopiskiem: Wadium – Kompleksowa dostawa gazu.
Więcej informacji dot. wadium znajduje się w Rozdziale IX SIWZ.
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Kryteria oceny ofert: Cena 100 pkt

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: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)
8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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Warszawa
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018
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