Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077062/01 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 PLN na pokrycie planowanego
deficytu Budżetu Gminy Mrągowo w 2021roku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MRĄGOWO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742764
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 60 A
1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 897412924
1.5.8.) Numer faksu: 897412924
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gminamragowo.net
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminamragowo.net
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 PLN na pokrycie planowanego
deficytu Budżetu Gminy Mrągowo w 2021roku.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-446c1547-c907-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077062/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09 12:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002920/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie kredytu długoterminowego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.gminamragowo.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono
szczegółowo w rozdziale XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wytycznymi SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z wytycznymi SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP: I.01.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 PLN na pokrycie planowanego
deficytu Budżetu Gminy Mrągowo w 2021 roku.”
Kod CPV:
66113000-5 - Usługi udzielenia kredytu
2. Udzielenie kredytu nastąpi w 2 transzach przelanych na rachunek bankowy Zamawiającego:
Data Transza kredytu kwota PLN
do 22.07.2021 r. 800.000,00
do 16.08.2021 r. 850.000,00

Spłata kredytu (kapitału) nastąpi w terminach i kwotach wyszczególnionych w Załączniku nr 14
do SWZ.
3. Saldo kredytu podlega oprocentowaniu od dnia wystąpienia do dnia poprzedzającego zmianę
salda.
4. Spłata odsetek naliczonych przez Kredytobiorcę nastąpi w okresach miesięcznych do dnia 15
następnego miesiąca, na podstawie zawiadomienia zawierającego naliczenie, przesłanego
przez bank w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca obrachunkowego.
5. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną
o stałą marżę zaproponowaną przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Prowizja od wykorzystanej kwoty kredytu będzie płatna w wysokości proporcjonalnej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełnej wysokości transzy kredytu.
9. Zamawiający nie płaci prowizji i odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu.
10. Wysokość prowizji określoną wskaźnikiem procentowym od wykorzystanej kwoty kredytu
oraz wysokość marży jako składnik odsetek naliczonych od udzielonych transz kredytu są stałe
na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie.
11. Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z
realizacją umowy zostaną uwzględnione w marży i prowizji.
12. Okres obrachunkowy (rok, kwartał, miesiąc) przyjmuje się zgodnie z wymogami k.c.
13. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego
części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym bez wcześniejszego
powiadamiania Kredytodawcy.
14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w okresie trwania umowy, bez
ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu.
15. Zmiana harmonogramu spłat, o którym mowa w pkt. 14 nie przekroczy ostatecznego terminu
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spłaty, tj. 30.09.2034 r.
16. Prawne zabezpieczenie kredytu zostanie wniesione w postaci weksla in blanco podpisanego
przez Wójta Gminy Mrągowo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców
informacji o sytuacji finansowej gminy wg wzorów i wytycznych wynikających z ich
indywidualnych przepisów.
18. Ewentualne spory, jakie wynikną między stronami w trakcie realizacji umowy będzie
rozstrzygał sąd według właściwości miejscowej zamawiającego.
18. Gmina Mrągowo spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) posiada zdolność do zaciągania kredytów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2034-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą
następujące kryteria:
- cena oprocentowania kredytu (WIBOR 3M + marża), którą kredytobiorca będzie musiał zapłacić za
cały okres kredytowania w PLN – 75 punktów,
- cena prowizji w PLN – 25 punktów
2. Ocena ofert odbywać się będzie według kryterium określonego w pkt. 1.
3. Przez "najkorzystniejszą ofertę" rozumie się ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać aktualne Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację usługi objętej
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przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2020 r.poz.1896 ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie,
że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z
podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego
rozporządzenie o utworzeniu banku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów ( tj. Dz.U. z 2021r. poz.275) z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
według wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do SWZ.
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat , w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających ,że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu i składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty należności;
c) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art.109 ust. 1
pkt 1 ustawy ,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo inny innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziały w postępowaniu albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek lub zawarł wiążące porozumie nie w sprawie spłat tych należności.
d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie awr.109 ust.1 pkt 4 ustawy , sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, 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.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone 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.
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3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do SWZ.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia oświadczenie o którym mowa w pkt 1 ppkt1) składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Przepisy ustawy oraz regulacje niniejszego SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
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.
5.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany , wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini
Portalu zgodnie z zapisami SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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