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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174526-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu
2017/S 089-174526
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża, Edyta Samczyńska
Tel.: +48 413676441/ 413676251
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.kielce.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża
Tel.: +48 413676441
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.kielce.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Kielce, Biuro Obsługi Interesantów
Rynek 1
Kielce
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25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża
Tel.: +48 413676441
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.kielce.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:
Trzy długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 60 500 000 PLN dla Gminy Kielce.
Numer referencyjny: Or-III.271.14.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia są trzy długoterminowe kredyty bankowe dla Gminy Kielce w łącznej wysokości
60 500 000 PLN, w tym: a) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 24 500 000 PLN na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku – Część I zamówienia; b) długoterminowy kredyt
bankowy w wysokości 20 000 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów– Część II zamówienia; c)długoterminowy kredyt
bankowy w wysokości 16 000 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów– Część III zamówienia.2.Każdy kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie
od podpisania umowy do 31.12.2017r. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zamówienia od 01.10.2017 r.
3.Przewidywana spłata każdego kredytu: rozpoczęcie 31.12.2023 r., zakończenie 31.12.2032 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 24 500 000,00 PLN dla Gminy Kielce
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kielce.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 24 500 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony
pięćset tysięcy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4.1 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym
zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe
terminy i raty spłat określone są w rozdz. XVII pkt 5 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na tę
Część zamówienia w kwocie 24 000,00 PLN.

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: 01/10/2017
Koniec: 31/12/2032
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów) dla Gminy
Kielce
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kielce.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów) na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący
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Załącznik nr 4.2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej
niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tego tytułu. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Szczegółowe terminy i raty spłat określone są w rozdz. XVII pkt 5 SIWZ. Zamawiający wymaga
wniesienia wadium na tę Część zamówienia w kwocie 19 000,00 PLN.
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: 01/10/2017
Koniec: 31/12/2032
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów) dla Gminy
Kielce
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kielce.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów) na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
i warunki jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4.3 do SIWZ. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do
wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Udostępnienie kredytu
następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe terminy i raty spłat
określone są w rozdz. XVII pkt 5 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na tę Część zamówienia w
kwocie 15 000,00 PLN.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2017
Koniec: 31/12/2032
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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi wykazać, że posiada
uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z
29.8.1997 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 poz. 1988 ze zm.);
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. zezwolenia na wykonywanie czynności
bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z 29.8.1997 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 poz.
1988 ze zm.);
2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, określonych w § 5 pkt 1 – 6 i 9 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w § 5 pkt 1 i pkt 2-4, składa dokumenty zgodnie z § 7
rozporządzenia w sprawie dokumentów.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającejmiejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1
rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w
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art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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 miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
zdanie pierwsze rozporządzenia stosuje się.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

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:
Zgodnie z wzorami umów na każdą Część zamówienia, stanowiącymi załączniki 4.1 – 4.3 do SIWZ.

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: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 19/06/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1,pok. nr 112, I piętro.
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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. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w rozdz. VIII SIWZ, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ, który stanowi Załącznik
nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
3) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie
do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców
występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
c) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami,
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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. 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 Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
10. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2017
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