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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Bogatynia
230821517
ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia
59-920
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wysocki
Tel.:  +48 757725372
E-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl 
Faks:  +48 757725379
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bogatynia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bogatynia.pl/content/view/full/222
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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 Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych
Numer referencyjny: IR.271.20.2019.PW

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje, udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie
8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
w szczególności: kredytu w rachunku bieżącym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terminem
wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bogatynia, ul. I. Daszyńskiego 1

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie
8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
w szczególności: kredytu w rachunku bieżącym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terminem
wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2019 roku.
2. Cechy kredytu:
a) kwota kredytu – 8 000 000,00 PLN
b) waluta kredytu – PLN;
c) okres spłaty kredytu – 9 lat (108 miesięcy);
d) rozpoczęcie spłat rat kredytu od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2028r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Koniec: 31/12/2028
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
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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:
Zamawiający wymaga uprawnień do prowadzenia działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają stosowne zezwolenie,
zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t. j. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
uprawniające do prowadzenia działalności bankowej w zakresie udzielenia kredytu, 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. Wykonawca w celu potwierdzenia
powyższego warunku obowiązany jest złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie
działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.
2187 ze zm.) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 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. W
przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw
zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć 2 egzemplarze umowy zawierające wszystkie
postanowienia określone w Istotnych postanowieniach umowy w części II oraz w Instrukcji dla Wykonawców
w części I pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na tej podstawie po zaakceptowaniu przez
Skarbnika Gminy projektu umowy dołączonego do oferty, zostanie zawarta umowa pomiędzy stronami.

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: 18/12/2019
Czas lokalny: 12:00



4 / 5

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: 15/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, pok. 8, I piętro (sala konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa, Wykonawcy, inne osoby zainteresowane otwarciem ofert.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć dokumenty w sposób i formie wskazany w pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, 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 przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. 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.
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2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie:
- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —
jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo
- 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli została przesłana w inny sposób;
- lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
4. 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.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań
oraz skarg zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy Wykonawcze wydane na podstawie artykułu 198
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1092);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 972).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587803
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2019


