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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377851-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łazy: Usługi udzielania kredytu
2020/S 154-377851
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łazy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15
Miejscowość: Łazy
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ściślicka, Barbara Cyganek
E-mail: wirum@lazy.pl
Tel.: +48 326729422
Faks: +48 326729448
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.umlazy.finn.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020. Postępowanie 2
Numer referencyjny: SZP.271.17.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 986 139.00 PLN
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łazy

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w
roku 2020.
1) Kredyt udzielony w jednej transzy.
2) Planowany okres kredytowania od 20.8.2020 do 31.12.2031.
3) Karencja w spłacie kredytu do 29 września 2021.
4) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków z rachunku kredytowego na rachunek bankowy
Zamawiającego.
5) Spłata kredytu od dnia 30 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2031 r. w ratach kwartalnych płatnych na
ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał.
6) Spłata odsetek w ratach miesięcznych.
7) Odsetki płatne będą do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości (kwota w zł).
8) Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki bazowej WIBOR 3M ustalonej jako średnia z 3
poprzednich miesięcy na ostatni dzień miesiąca, powiększone o stałą marżę banku.
9) Jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu.
10) Zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę
kredytu.
12) Maksymalny termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku wynosi 5 dni roboczych, zgodnie z
zapisami w ofercie.
13) Kwoty rat kwartalnych: 1 x 119 000,00 + 41 x 150 000,00.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
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Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na ww. zadanie na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym Zamawiający nie otrzymał ani jednej oferty na zadanie pn. „Udzielenie kredytu bankowego
długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w roku 2020”. Nr sprawy SZP.271.10.2020.
Postępowanie pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269 000,00 PLN na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy w
roku 2020”, nr sprawy SZP.271.10.2020, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Warunki zamówienia prowadzonego w trybie z wolnej ręki (SZP.271.17.2020) nie zostały zmienione w
stosunku do tych, które zawierało postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
SZP.271.10.2020.
Dane dotyczące postępowania przetargowego nr sprawy: SZP.271.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 2020 r. – nr referencyjny 20-295066-001.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 19 czerwca 2020 r. pod numerem 2020/S 118-286690.
Dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.umlazy.finn.pl w dniu 19 czerwca 2020 r. w zakładce „Przetargi i zamówienia
publiczne”.
Zamawiający jednocześnie zamieścił postępowanie na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 lipca 2020 r., godzina 10.00.
Do wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający nie otrzymał ani jednej oferty przetargowej.
Postępowanie na realizację zadania pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 269
000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Gminy Łazy w roku 2020” zostało unieważnione w dniu 28 lipca 2020 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w
wyniku braku ofert złożonych w postępowaniu.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-286690

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/08/2020
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V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Adres pocztowy: ul. Krakowska 26
Miejscowość: Wolbrom
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-340
Państwo: Polska
E-mail: bank@bs-wolbrom.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 986 139.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

4/5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. 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 ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. 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.
9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2020
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