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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534166-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żelechlinek: Usługi udzielania kredytu
2022/S 189-534166

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żelechlinek
Krajowy numer identyfikacyjny: 590647836
Adres pocztowy: ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek
Miejscowość: Żelechlinek
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-226
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Drabik
E-mail: zamowienia@zelechlinek.pl 
Tel.:  +48 447122712
Faks:  +48 447122770
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zelechlinek.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.zelechlinek.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
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 i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 600 000,00 PLN
Numer referencyjny: RPR.271.1.9.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 600 000,00 
PLN”.
1) Wysokość kredytu: 2 600 000,00 PLN. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości 
udzielonego kredytu (bez dodatkowych kosztów), jednak nie mniej niż do wysokości 500 000,00 zł. W 
przypadku zmniejszenia wysokości kredytu wymagane jest proporcjonalne obniżenie rat kredytu spłacanych 
przez Zamawiającego.
2) Kredyt będzie uruchomiony co najwyżej w trzech transzach. Planowany termin do zaciągnięcia ostatniej 
transzy kredytu: do dnia 30.11.2022 r.
3) Kredyt spłacany będzie w latach 2023 - 2033 w 24 ratach płatnych ostatniego dnia roboczego danego 
miesiąca według harmonogramu opisanego w Specyfikacji 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.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 600 000,00 
PLN”.
1) Wysokość kredytu: 2 600 000,00 PLN. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości 
udzielonego kredytu (bez dodatkowych kosztów), jednak nie mniej niż do wysokości 500 000,00 zł. W 
przypadku zmniejszenia wysokości kredytu wymagane jest proporcjonalne obniżenie rat kredytu spłacanych 
przez Zamawiającego.
2) Kredyt będzie uruchomiony co najwyżej w trzech transzach. Planowany termin do zaciągnięcia ostatniej 
transzy kredytu: do dnia 30.11.2022 r.
3) Wykonawca zobowiązany jest uruchomić kredyt nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia 
pisemnego wniosku przez Zamawiającego – doręczonego do siedziby Wykonawcy lub skan wniosku wysłany 
pocztą elektroniczną.
4) Wykonawca nie będzie naliczał prowizji ani opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji 
bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
6) Koszt kredytu składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M i stałej 
marży.
7) Karencja w spłacie rat kapitału: do dnia 31.07.2023 r.
8) Kredyt spłacany będzie w latach 2023 - 2033 w 24 ratach płatnych ostatniego dnia roboczego danego 
miesiąca według harmonogramu opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9) Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy. 
Marża Wykonawcy jest stała w okresie wykonywania umowy. Stawka WIBOR 3M ustalona będzie dla każdego 
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okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu 
obrachunkowego.
10) Oprocentowanie kredytu stanowi koszty obsługi kredytu.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez 
bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas 
ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji 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: 31/08/2033
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na podstawie art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosuje uprzednią ocenę ofert, 
tj. dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.

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 spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenie 
na prowadzenie działalności bankowej - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności 
bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2439 z późn. zm.) lub inny odpowiedni dokument, uprawniający do prowadzenia działalności bankowej zgodnie 
z obowiązującym prawem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane w rozdz. VI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

30/09/2022 S189
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S189
30/09/2022
534166-2022-PL

4 / 6

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zelechlinek.pl , 
z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami do oferty składana jest pod rygorem nieważności za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu.
2. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przed 
czynnością szyfrowania ofert), szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy dostępnych na platformie ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w szczególności w formacie danych .doc, .docx 
lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione 
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do reprezentacji, złożona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.
4. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) formularz cenowy – zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ,
Dodatkowo należy dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
– dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą. Zamawiający wezwie do złożenia tego oświadczenia 
wyłącznie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona.
6. Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące 
złożenia oferty zawarte zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe opisane są 
szczegółowo w rozdziale XII Specyfikacji warunków zamówienia.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.zelechlinek.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2022
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