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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362353-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Inowrocław: Usługi udzielania kredytu
2018/S 158-362353
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław
88-100
Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Giża, Żaneta Walczak-Borowska
Tel.: +48 523592104/ +48 523592237
E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Faks: +48 523574820
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, pok. 106
Inowrocław
88-100
Polska
Tel.: +48 523592237
E-mail: zamowieniapubliczne@inowroclaw.powiat.pl
Faks: +48 523574820
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 - kancelaria ogólna, pok. 144
Inowrocław
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88-100
Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Giża, Żaneta Walczak-Borowska
E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.inowroclaw.powiat.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 kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 PLN na okres
dziesięciu lat.
Numer referencyjny: AG.272.1.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości
9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na okres 10 lat, z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. związanego z realizacją
inwestycji drogowych. Dostępność kredytu w 2 transzach płatnych do: a) 5.11.2018 r. - 5 000 000,00 PLN, b)
5.12.2018 r. - 4 500 000,00 PLN.
Decyzja o uruchomieniu kredytu lub jego części jak również termin i wysokość transz kredytu może ulec zmianie
w zależności od daty zawarcia umowy oraz potrzeb finansowych Zamawiającego, jednak nie później niż do
31.12.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kredytu pomimo zawartej umowy.

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: PL617
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości
9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na okres 10 lat, z przeznaczeniem na
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sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. związanego z realizacją
inwestycji drogowych. Dostępność kredytu w 2 transzach płatnych do: a) 5.11.2018 r. - 5 000 000,00 PLN, b)
5.12.2018 r. - 4 500 000,00 PLN.
Decyzja o uruchomieniu kredytu lub jego części jak również termin i wysokość transz kredytu może ulec zmianie
w zależności od daty zawarcia umowy oraz potrzeb finansowych Zamawiającego, jednak nie później niż do
31.12.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kredytu pomimo zawartej umowy.
Spłata kapitału w 40 równych ratach kwartalnych, począwszy od 31.3.2019 r., w ostatnim dniu każdego kwartału
kalendarzowego. W przypadku, gdy termin spłaty wypada w dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi pierwszego
roboczego dnia po tym terminie.
5. Wykonawca będzie pobierał odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu.
6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu, według kalendarza realnego (365-366
dni) i płatne przez Kredytobiorcę w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego.
Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu
roboczym następującym po tym dniu.
7. Do celów kalkulacyjnych koszt kredytu ustalony powinien być w oparciu o zmienną stopę procentową, na
podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M na dzień 31.8.2018 r. plus marża banku.
Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę procentową na podstawie stawki referencyjnej
WIBOR 3M plus marża Banku.
9. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego
dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od
następnego dnia roboczego.
10. Wykonawca powinien przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występującą w
danym roku (365/366 dni).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
12. Wypłata środków w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
13. Każda zmiana stawki WIBOR 3M powoduje zmianę oprocentowania kredytu. O każdej zmianie stawki
WIBOR 3M i wysokości nowej stawki WIBOR 3M, Bank zawiadamia Kredytobiorcę. Zmiana stawki nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
14. Zamawiający nie uwzględnia okresu karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę
bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.
15. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem
zamówienia.
16. Do oferty należy dołączyć w formie pisemnej krótką informację o banku składającym ofertę.
17. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z
wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, podpisany przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Inowrocławskiego.
19. Dokumenty niezbędne Wykonawcy do złożenia oferty (np. bilans, budżet, uchwały Rady Powiatu
Inowrocławskiego itp.) dostępne są na stronie Powiatu Inowrocławskiego www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 05/11/2018
Koniec: 05/12/2018
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

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:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca
musi wykazać, że posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy
Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z poźn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne
oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia w postaci JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
następnie na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt. 8.6. ppkt. 1) SIWZ w postaci kopii zezwolenia na
rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1876
z późn. zm), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na
podstawie stosownego rozporządzenia.
Wymagany dokument wg rozporządzenia.
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Odpis 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.
Podmioty zagraniczne:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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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:

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: 26/09/2018
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: 26/09/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław - salka radnego.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2018
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