
Gmina Prószków: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie

4 000 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowi zkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog  ubiega  si  wył cznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalno , lub działalno  ich wyodr bnionych organizacyjnie jednostek, które b d  realizowały

zamówienie, obejmuje społeczn  i zawodow  integracj  osób b d cych członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Nale y poda  minimalny procentowy wska nik zatrudnienia osób nale cych do jednej lub wi cej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni  30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Post powanie przeprowadza centralny zamawiaj cy

Nie

Post powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli

przeprowadzenie post powania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli prowadzenie

post powania:

Post powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj cych

Nie

Ogłoszenie nr 600357-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.
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Je eli tak, nale y wymieni  zamawiaj cych, którzy wspólnie przeprowadzaj  post powanie oraz

poda  adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Post powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw

członkowskich Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo zamówie  publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prószków, krajowy numer identyfikacyjny 531413248, ul. Opolska 

17 , 46-060 Prószków, woj. opolskie, pa stwo Polska, tel. 774013700, e-mail rada@proszkow.pl, faks

774013711.

Adres strony internetowej (URL): www.proszkow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym mo na uzyska  dost p do narz dzi i urz dze  lub formatów

plików, które nie s  ogólnie dost pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je eli dotyczy):

Podział obowi zków mi dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

post powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post powania z zamawiaj cymi z

innych pa stw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie post powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post powania

odpowiadaj  pozostali zamawiaj cy, czy zamówienie b dzie udzielane przez ka dego z

zamawiaj cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiaj cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpo redni dost p do dokumentów z post powania mo na uzyska  pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.bip.proszkow.pl

Dost p do dokumentów z post powania jest ograniczony - wi cej informacji mo na uzyska  pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu nale y przesyła :

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert odbywa si  pisemnie.

Adres:

Urz d Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz dzi i urz dze  lub formatów plików,

które nie s  ogólnie dost pne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpo redni i bezpłatny dost p do tych narz dzi mo na uzyska  pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1fc4...

3 z 18



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł.

Numer referencyjny: RO.271.16.2019.ORM

Przed wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o mo liwo ci składania ofert cz ciowych

Zamówienie podzielone jest na cz ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu mo na składa  w odniesieniu

do:

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł cznie nast puj cych cz ci lub grup cz ci:

Maksymalna liczba cz ci zamówienia, na które mo e zosta  udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo  dostaw, usług lub robót

budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga  ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług  lub roboty

budowlane: 1) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego w kwocie

4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud etu w kwocie

4.000.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XI/71/2019 z dnia 24

czerwca 2019 r. w sprawie zaci gni cia kredytu długoterminowego oraz nr XII/77/2019 z dnia 12

lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24

czerwca 2019 r. w sprawie zaci gni cia kredytu długoterminowego w zwi zku z realizacj  inwestycji:

-„Zwi kszenie efektywno ci energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” do kwoty 1.500.000,00 zł; - „Budowa łobka na

terenie Prószkowa” do kwoty 2.500.000,00 zł. 2) Waluta kredytu – PLN 3) Spłata kredytu nast pi od

dnia 20.01.2020 r. do 20.12.2025 r., nale y przyj  karencj  w spłacie kredytu do dnia 19.01.2020 r. 4)

Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmniejszenia kwoty planowanego do zaci gni cia kredytu,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d1fc4...

4 z 18



niewykorzystania w cało ci kredytu lub rezygnacji z kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek

konsekwencji i kosztów z tego tytułu. 5) Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu b dzie weksel in

blanco z deklaracja wekslow . Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie zamieszczona kontrasygnata

Skarbnika Gminy Prószków. 6) Kredyt b dzie uruchamiany sukcesywnie na pisemn  dyspozycj

Zamawiaj cego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. w formie przelewu na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj cego. 7) Wykonawca uruchomi rodki kredytu w

wysoko ci i terminach wskazanych przez Zamawiaj cego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy,

bez składania odr bnego wniosku kredytowego. 8) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy

najpó niej w dniu zawarcia umowy kredytowej i b dzie go prowadzi  nieodpłatnie w okresie jej

obowi zywania. 9) Spłata kapitału b dzie nast powa  w okresach miesi cznych od stycznia 2020 r. do

grudnia 2025 r. płatnych 20 dnia ka dego miesi ca, w przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na

dzie  wolny od pracy, uregulowanie nale no ci nast pi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej

dacie. 10) Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  wcze niejszej spłaty cz ci lub cało ci kredytu bez

poboru przez Wykonawc  pozostałych odsetek oraz dodatkowych opłat zwi zanych z obsługa kredytu.

O zamiarze wcze niejszej spłaty Zamawiaj cy powiadomi bank w terminie 5 dni przed dniem

dokonania spłaty (powiadomienie zostanie dor czone osobi cie, za po rednictwem poczty

elektronicznej lub faksu). 11) Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  przesuni cia terminów spłat

oraz zmian kwot rat kredytów bez dodatkowych opłat i prowizji. 12) Oprocentowanie kredytu:

zmienna stopa procentowa, mar a Wykonawcy stała w umownym okresie kredytowania. 13)

Jednorazowa prowizja bankowa zostanie pobrana w dniu udzielenia kredytu. Maksymaln  stawk

prowizji ustala si  na nieprzekraczalnym poziomie 0,8 %. 14) Spłata odsetek od wykorzystanego

kredytu nast powa  b dzie w okresach miesi cznych, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o

wysoko ci naliczonych odsetek dostarczonego do siedziby Zamawiaj cego w terminie 7 dni przed

dat  płatno ci. Okresem odsetkowym, za który naliczane b d  nale ne bankowi odsetki b dzie okres

liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesi ca (miesi c kalendarzowy) na podstawie stawki

WIBOR 3M. Oprocentowanie kredytu b dzie zmienne w okresach odsetkowych, odsetki nie b d

naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego, stopa procentowa b dzie równa

sumie stawki bazowej opartej o stawk  WIBOR 3M oraz mar y banku. Zmiana oprocentowania

b dzie nast powa  w okresie miesi cznych wraz ze zmian  stawki bazowej WIBOR 3M. 15) Do

celów rozliczeniowych przyjmuje si , e okres rozliczeniowy pokrywa si  z miesi cem

kalendarzowym, który liczy rzeczywist  liczb  dni, a rok 365 dni. 16) Dla porównywalno ci ceny

ofertowej nale y przyj , e dniem płatno ci raty kapitałowej i odsetkowej b dzie w ka dym miesi cu

20 jego dzie , bez wzgl du na fakt czy dzie  ten wypadnie w sobot  lub w dzie  ustawowo wolny od

pracy oraz ka dy rok ma 365 dni. 17) Do kalkulacji ceny Wykonawca dla porównywalno ci ofert
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winien przyj  kwot  bazow  WIBOR 3M w wysoko ci 1,72% przy zało eniu, e cało  kredytu

zostanie uruchomiona do dnia 02.12.2019 r. 18) Zamawiaj cy nie przewiduje ponoszenia innych

kosztów zwi zanych z obsług  kredytu oraz wydaniem opinii i za wiadcze  wystawionych na

wniosek kredytobiorcy. Wykonawca powinien wszystkie koszty kredytu uwzgl dni  w cenie ofertowej

– Wykonawca nie b dzie pobierał podczas obowi zywania umowy kredytowej adnych innych

prowizji i opłat zwi zanych z realizacj  umowy o udzielenie kredytu, w tym opłat za jakiekolwiek

czynno ci bankowe zwi zane z obsług  kredytu. 19) Za dat  spłaty kredytu lub odsetek przyjmuje si

dzie  faktycznego dokonania wpłaty rodków pieni nych. Je eli data spłaty kredytu lub odsetek

przypada na dzie  wolny od pracy uwa a si , e ustalony termin został zachowany, je eli spłata

nast piła w pierwszym dniu roboczym po terminie okre lonym w umowie kredytu.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto  zamówienia (je eli zamawiaj cy podaje informacje o warto ci zamówienia):

Warto  bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna warto  w całym okresie obowi zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre lenie przedmiotu, wielko ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan  udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane b dzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesi cach:   lub dniach:

lub

data rozpocz cia:  lub zako czenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj cy wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany
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w nast puj cych terminach: 1) Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia

2019 roku; 2) Spłata kredytu – od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 20 grudnia 2025 r. (dzie  spłaty

kredytu).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre lonej działalno ci zawodowej, o

ile wynika to z odr bnych przepisów

Okre lenie warunków: Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na

prowadzenie działalno ci bankowej, a tak e realizacji usług obj tych przedmiotem zamówienia,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.

poz. 2187 z pó n. zm.), a w przypadku okre lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe

posiadania innego dokumentu potwierdzaj cego rozpocz cie działalno ci przed dniem wej cia w

ycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre lenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno  techniczna lub zawodowa

Okre lenie warunków:

Zamawiaj cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w post powaniu imion i nazwisk osób wykonuj cych czynno ci przy realizacji zamówienia

wraz z informacj  o kwalifikacjach zawodowych lub do wiadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiaj cy przewiduje nast puj ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okre lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O WIADCZE  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC  W CELU

WST PNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

O wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

post powaniu

Tak

O wiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiaj cy nie wymaga przedstawienia o wiadcze  lub dokumentów.

III.5) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU:

Zamawiaj cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc , którego oferta została najwy ej

oceniona, do zło enia w wyznaczonym, nie krótszym ni  5 dni terminie, aktualnych na dzie

zło enia, nast puj cych o wiadcze  lub dokumentów: - Zezwolenie na prowadzenie działalno ci

bankowej wydane przez Komisj  Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997

r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z pó n. zm.) lub inny dokument potwierdzaj cy,

e wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynno ci bankowych, w przypadku gdy nie

działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisj  Nadzoru Finansowego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiaj cy nie wymaga przedstawienia o wiadcze  lub dokumentów.

III.6) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Zamawiaj cy nie wymaga przedstawienia o wiadcze  lub dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w post powaniu, okre lonego w rozdziale 4.2.1

SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz  zło y  wraz z ofert

o wiadczenia (aktualne na dzie  składania ofert) w zakresie wskazanym w zał czniku Nr 2 i 3 do

SIWZ. Informacje zawarte w o wiadczeniach b d  stanowi  wst pne potwierdzenie, e

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post powania oraz spełnia warunki udziału w

post powaniu. O wiadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowi cymi Zał cznik

Nr 2 i 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania si  o zamówienie przez Wykonawców

o wiadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa ka dy z Wykonawców wspólnie

ubiegaj cych si  o zamówienie. O wiadczenia te, maj  potwierdza  spełnianie warunków udziału

w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka dy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje si  na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje si  na ich zasoby,

warunków udziału w post powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o wiadczeniach, o

których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa w pkt 4.5.1 SIWZ, s  w

szczególno ci pisemne zobowi zanie podmiotu trzeciego zło one na zasadach okre lonych w pkt

4.4 – 4.5 SIWZ - je eli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Oferta

musi zawiera : a) Formularz ofertowy sporz dzony i wypełniony według wzoru stanowi cego

Zał cznik Nr 1 do SIWZ. b) O wiadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów

stanowi cych odpowiednio Zał cznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa

o współdziałaniu, z której b dzie wynika  przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik mo e by

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post powaniu albo do reprezentowania w

post powaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno by  zał czone w formie oryginału lub

notarialnie po wiadczonej kopii (je eli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do

podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa - oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodno  z oryginałem przez notariusza) wzgl dnie do podpisania innych dokumentów składanych

wraz z ofert , chyba, e Zamawiaj cy mo e je uzyska  w szczególno ci za pomoc  bezpłatnych i

ogólnodost pnych baz danych, w szczególno ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (t. j.
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Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawc  dost pno ci tych

dokumentów w formie elektronicznej pod okre lonymi adresami internetowymi; e) Zobowi zanie

podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - je eli Wykonawca polega na

zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowi zany do

przekazania Zamawiaj cemu o wiadczenia o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które zło yły

oferty w post powaniu. Wraz ze zło eniem o wiadczenia, Wykonawca mo e przedstawi  dowody,

e powi zania z innym Wykonawc  nie prowadz  do zakłócenia konkurencji w post powaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Zał cznik Nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj cy da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nale y poda  informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si  zło enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł czenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si  zło enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł czenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si  zło enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si  zło enie oferty wariantowej
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Nie

Zło enie oferty wariantowej dopuszcza si  tylko z jednoczesnym zło eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan  zaproszeni do udziału w

post powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b dzie zawarta:

Czy przewiduje si  ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b d  zamieszczone dodatkowe informacje dotycz ce

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si  zło enie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si  pobranie ze zło onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Nale y poda  adres strony internetowej, na której aukcja b dzie prowadzona:

Nale y wskaza  elementy, których warto ci b d  przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si  ograniczenia co do przedstawionych warto ci, wynikaj ce z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nale y poda , które informacje zostan  udost pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki b dzie termin ich udost pnienia:

Informacje dotycz ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób post powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b d  warunki, na

jakich wykonawcy b d  mogli licytowa  (minimalne wysoko ci post pie ):

Informacje dotycz ce wykorzystywanego sprz tu elektronicznego, rozwi za  i specyfikacji

technicznych w zakresie poł cze :

Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zło yli nowych post pie , zostan  zakwalifikowani do nast pnego

etapu:

Warunki zamkni cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które musz  spełnia  wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst pnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale y poda  informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb  etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga  zamawiaj cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi zania stanowi ce podstaw  do składania ofert, je eli zamawiaj cy przewiduje

nagrody:

Wst pny harmonogram post powania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi za :

Nale y poda  informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj ce minimalne wymagania, którym musz

odpowiada  wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której b dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz dze  informatycznych:

Sposób post powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre lenie minimalnych wysoko ci

post pie :

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zło yli nowych post pie , zostan  zakwalifikowani do nast pnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale y wskaza  zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144

ustawy Pzp, na ni ej wymienionych warunkach: 1) mo liwo  zaci gni cia kredytu w kwocie ni szej

od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy. 2) mo liwo  wcze niejszej

spłaty cało ci lub cz ci kredytu przez Zamawiaj cego na zasadach okre lonych w SIWZ tj. Rozdziale
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2 - opisie przedmiotu zamówienia. 3) mo liwo  zmiany harmonogramu spłaty na zasadach

okre lonych w SIWZ tj. Rozdziale 2 - opisie przedmiotu zamówienia. 4) mo liwo  zmiany

harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiaj cego, tj. gdy w

okresie obowi zywania umowy kredytowej zaistnieje zagro enia przekroczenia relacji, o której mowa

w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.

869 z pó n. zm.), wówczas Zamawiaj cy mo e zwróci  si  do Wykonawcy z wnioskiem o zmian

harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony. 5) Zmianie okresu postawienia

kredytu do dyspozycji. 6) Zmiana wysoko ci wynagrodzenia nale nego wykonawcy w przypadku

zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac

albo wysoko ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac , c) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko ci stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysoko ci wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pa dziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost pniania informacji o charakterze poufnym (je eli dotyczy):

rodki słu ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu:

Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgl du na piln  potrzeb  udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskaza  powody:

J zyk lub j zyki, w jakich mog  by  sporz dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

post powaniu

> j zyk polski

IV.6.3) Termin zwi zania ofert : do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych
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zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by  przeznaczone na sfinansowanie

cało ci lub cz ci zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, je eli rodki słu ce

sfinansowaniu zamówie  na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj cy

zamierzał przeznaczy  na sfinansowanie cało ci lub cz ci zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1.6. Zgodnie z RODO Zamawiaj cy informuje, e: -Administratorem danych przetwarzanych w

zwi zku z prowadzonym post powaniem jest Burmistrz Prószkowa; -wszelkie informacje zwi zane z

przetwarzaniem danych osobowych mo na uzyska  kontaktuj c si  z inspektorem ochrony danych na

adres e-mail iod@proszkow.pl, pod numerem telefonu 774013718 lub na adres siedziby

Zamawiaj cego; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d  na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwi zanym z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Udzielenie

i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł”; - (Nr

zamówienia: RO.271.16.2019.ORM) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; -

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b d  w szczególno ci osoby lub podmioty, którym

udost pniona zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a

tak e dostawcy odpowiedzialni za obsług  systemów informatycznych, podmioty wiadcz ce usługi

doradcze, pomoc prawn , podatkow , rachunkow , inne podmioty, którym dane zostały lub zostan

udost pnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowa nienia

do przetwarzania danych oraz podmioty, którym Zamawiaj cy b dzie zobowi zany udost pni  dane,

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, w tym organy kontroluj ce; -Pani/Pana dane osobowe

b d  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako czenia

post powania o udzielenie zamówienia; -obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych

bezpo rednio Pani/Pana dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy

Pzp, zwi zanym z udziałem w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie b d  podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie b d  podlega

profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo

dost pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz cych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo dania od

administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
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przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO****; − prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy RODO; -nie przysługuje Pani/Panu: − w zwi zku

z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych osobowych; − prawo do przenoszenia

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie

mo e skutkowa  zmian  wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian

postanowie  umowy w zakresie niezgodnym z ustaw  Pzp oraz nie mo e narusza  integralno ci

protokołu oraz jego zał czników. *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze rodków ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa ne wzgl dy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub pa stwa członkowskiego. **** w skutek skorzystania z prawa

sprzeciwu, administratorowi danych nie wolno ju  przetwarza  danych osobowych, chyba e wyka e

on istnienie wa nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz dnych wobec

interesów, praw i wolno ci osoby, której dane dotycz  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszcze . Zamawiaj cy wskazuje, e na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce

„FINANSE” zamieszczone s  informacje dotycz ce: -bud etu gminy Prószków, -sprawozda  z

wykonania bud etu gminy Prószków, -sprawozda  finansowych gminy Prószków (bilans, rachunek

zysków i strat) -opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz cych bud etu gminy Prószków,

natomiast w w zakładce „PRAWO/UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE-

KADENCJA…” zamieszczone s  uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie dotycz ce: -zmian w

bud ecie gminy, -zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, -wyra enia zgody na zaci gni cie

kredytu b d cego przedmiotem niniejszego post powania. Na dzie  wszcz cia niniejszego

post powania o udzielenie zamówienia: a) Zamawiaj cy nie posiada zaje  egzekucyjnych na swoich

rachunkach bankowych, b) Zamawiajacy nie posiada zaległych zobowi za  finansowych w bankach,

c) Zamawiaj cy nie przeprowadzał post powania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z pó n. zm.), d) Zamawiaj cy

nie posiada zobowi za  z tytułu obligacji, wykupu wierzytelno ci, forfaitingu, faktoringu,

eFinancingu oraz leasingu, e) Zamawiaj cy nie udzielał por cze  i gwarancji innym podmiotom, f)

Zamawiaj cy nie posiada zaległych zobowi za  wobec Urz dów Skarbowych oraz Zakładu

Ubezpiecze  Społecznych, g) Zamawiaj cy jest powi zany kapitałowo z nast puj cymi spółkami

Prawa hadlowego: -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszy skiego 13A

46-060 Prószków –100 % udziałów, -Gminne Przedsi biorstwo Wielobran owe sp. z o.o. ul.

Daszy skiego 13A 46-060 Prószków – 100 % udziałów.
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ZAŁ CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ CE OFERT CZ CIOWYCH
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