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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309864-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Usługi udzielania kredytu
2018/S 135-309864
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Osoba do kontaktów: Anita Kurdziel
32-400 Myślenice
Polska
Tel.: +48 126392354
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.myslenice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.myslenice.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 kredytów długoterminowych, złotowych do wysokości 16 040 811,00 PLN z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019”

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Myślenice
Kod NUTS PL214
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 niniejszego zamówienia są usługi, obejmujące „Udzielenie i obsługę kredytów długoterminowych,
złotowych do wysokości 16 040 811,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019”
W podziale na:
Cz. 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotowego do wysokości 5 800 000,00 PLN w 2018 r na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Kredyt będzie udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r
Cz. 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotowego do wysokości 10.240.811,00 PLN na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019.
Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2029 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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:

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
Okres w miesiącach: 135 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotowego do wysokości 5.800.000,00 zł w 2018 r na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
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1)

Krótki opis
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w dniu 28.9.2018 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 5 800
000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych) na warunkach określonych w umowie.
2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 31.3.2019 r.
4. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2028 r.
5.Spłata kapitału będzie dokonywana w 40 ratach kwartalnych począwszy od 31.3.2019 do 31.12.2028 r
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części I - Instrukcja dla Wykonawców SIWZ

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotowego do wysokości 10.240.811,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w roku 2019.
1)
Krótki opis
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w dniu 31.10.2018 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 4 546
527,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych) oraz
udzieli w dniu 1 grudnia 2019 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 5 694 284,00 PLN na warunkach
określonych w umowie.
2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r.
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w finansowaniu
projektów: „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego
w Drogini" w kwocie 617 684,00 PLN, oraz "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
na kwotę 3 319 335,00 PLN, - "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa
Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" na kwotę ogółem 6 303 792,00
PLN (w tym w 2018 roku 609 508,00 PLN a w 2019 roku 5 694 284,00 PLN).
3. Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 31.3.2020 r.
4. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2029 r.
Spłata kapitału będzie dokonywana w 40 ratach kwartalnych od dnia 31.3.2020 r do 31.12.2029 r
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium:
Dla części Zamówienia nr 1 w kwocie: 21 000,00 PLN
Dla części Zamówienia nr 2 w kwocie: 35 000,00 PLN
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III.1.2)

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

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: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu zgodnie
Z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 1.1) a dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
— Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej a także realizacji usług
objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2016 r. poz. 1988 z późn. zmian.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy,
— W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert Wykonawca udzielił co najmniej jednego kredytu
długoterminowego, w kwocie powyżej 8 000 000,00 PLN na rzecz podmiotów publicznych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców – dokument ten składa Wykonawca, który będzie realizował usługę wymagającą zezwolenia
na prowadzenie działalności bankowej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.).
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę
według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z rozporządzeniem 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).
1. Dokumenty składane na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w formie
wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”)
stosowany formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IDW, prawidłowe złożenie jednolitego dokumentu
wymaga zapoznania się ze wskazaniami zawartymi w niniejszej IDW jako wstęp do sporządzenia jednolitego
dokumentu.;
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Dodatkowo w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia
wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy
wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez
Zamawiającego).
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga 1: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 -20 lub
ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Uwaga 2: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, przedmiotowe jednolity dokument składa każdy
Z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
Uwaga 3: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
W jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów;
Uwaga 4: Na podstawie art. 25a ust 5 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania jednolitych dokumentów
dotyczące podwykonawców, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, a za razem nie są to podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega.
2. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) [brak podstaw wykluczenia – brak
istnienia przesłanek obligatoryjnych i przesłanek fakultatywnych] - Zamawiający informuje, że przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów;
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp – jeżeli Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych zgodnie z art. 26 ust 6
ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania w tym zakresie;
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3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej
IDW;
4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW;
Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się
O zamówienie.
Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich
wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający, na podstawie §9 ust 3 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), odstępuje od żądania dokumentów w celu wykazania
braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec takich podwykonawców.
Uwaga 4: Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli będą zachodzić
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Uwaga 5: Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie tzw. „procedura
odwrócona” co oznacza, iż w myśl art. 24aa ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Stosownie do treści §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację
Z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) o którym mowa w pkt 10.2.2) [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Uwaga 1: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
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W kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 10.3,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio
wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Uwaga 2: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w
pkt 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.3.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
Uwaga 3: Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
W art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
10.2 - 10.4 niniejszej IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę a pobrane
samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
4. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) [spełnienie warunków udziału w
postępowaniu] Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących,
aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów;
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym, czy usługi zostały prawidłowo wykonane,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;
2) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem
zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 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.
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3) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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
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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Najniższa cena. Waga 60
2. Termin uruchomienia transz od dnia przekazania wniosku. Waga 40

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:
BUD.271.4.2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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
3.9.2018 - 10:00

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: 3.9.2018 - 10:30
Miejscowość:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice pok. nr 13
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie. W związku z czym projekt umowy zgodny z powyższymi wymaganiami będzie podlegał
uzgodnieniu między stronami. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje niniejszych wymagań względnie zaproponuje
rozwiązania sprzeczne z niniejszymi wymaganiami lub umniejszające ich skuteczności, działania takie zostaną
potraktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
— dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz
możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych rat kredytowania,
— zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu bez naliczenia przez
Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.
2. Odsetki płatne w okresach miesięcznych (ostatniego dnia) a do ich wyliczenia przyjmuje się rzeczywistą
liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach.
3. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i
poszczególnych miesiącach.
4. Oprocentowanie wykorzystanego kredytu naliczane jest według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o
stałą marżę w wysokości .........%. Stawka WIBOR 1M ustalona jest comiesięcznie jako średnie arytmetyczne
stawki WIBOR 1M z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.
5. Zabezpieczeniem spłat rat kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
6. O wysokości odsetek do spłaty od zaciągniętego kredytu Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie
z wyszczególnieniem zmiennej stawki WIBOR 1M oraz stałej marży nie później niż 3 dni przed końcem każdego
miesiąca.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w terminie do dnia 28.9.2018
roku natomiast określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego
następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki na 1 dzień roboczy
przed ich uruchomieniem.
8. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu,
9. Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu,
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego
części bez podania przyczyny.
11. Rozliczenia są dokonywane w PLN.
12. Poza kwotami określonymi w ofercie Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat.
13. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
14. Wszelkie istotne zmiany co do treści umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu, na
zasadach określonych w umowie.
15. Integralnymi składnikami umowy będą:
a) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2
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16. Spory wynikłe z w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
17. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
bankowego, ustawy o finansach publicznych i ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.);
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się
W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.7.2018
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