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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kętrzyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 742-205-13-31
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 11
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Wybraniec
E-mail: k.wybraniec@miastoketrzyn.pl
Tel.: +48 897520562
Faks: +48 897520531
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastoketrzyn.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
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:
„ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
miasta Kętrzyn w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
Numer referencyjny: SO.271.31.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań” :
1) kredyt długoterminowy w kwocie 8.255.866,22 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy
osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 22/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta Kętrzyn w roku 2021 w wysokości 4.423.146,22 (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia
trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych 22/100) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w
wysokości 3.832.720,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia
złotych 00/100).
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: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań” na niżej wskazanych warunkach:1) kredyt długoterminowy w kwocie 8.255.866,22
zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 22/100) z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w roku 2021 w wysokości
4.423.146,22 (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych 22/100)
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oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.832.720,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset
trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).
2) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 12 lat z uwzględnieniem karencji w spłacie pierwszej raty kapitałowej do
dnia 31 grudnia 2021 r.
3) Planowane spłaty kredytu w latach 2022 – 2033, odpowiednio w wysokości:
2022 100.000,00 zł.
2023 100.000,00 zł.
2024 100.000,00 zł.
2025 100.000,00 zł.
2026 100.000,00 zł.
2027 100.000,00 zł.
2028 100.000,00 zł.
2029 100.000,00 zł.
2030 200.000,00 zł.
2031 3.062.000,00 zł
2032 3.020.720,00 zł
2033 1.173.146,22 zł
4) Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2021 r.
5) Terminem udzielenia kredytu jest termin zawarcia umowy kredytu.
6) Wykonawca pozostawi do dyspozycji kredyt w dniu podpisania umowy bez naliczania i pobierania prowizji i
opłat.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu bez podania przyczyny. Za
niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji.
8) Wysokość i termin przekazania środków będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą i przedkładane w
postaci wniosku przed uruchomieniem transzy faksem lub e-mail.
9) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji za
wyjątkiem ustalonego w ofercie oprocentowania udzielonego kredytu składającego się ze stawki WIBOR3M
oraz stałej marży banku.
10) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od pozostawionego do dyspozycji kredytu
(zaangażowania) i uruchomionego (wykorzystanego) kredytu.
11) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR3M (stała stopa w okresach
kwartalnych), ustalonej w oparciu o średni stan stawki WIBOR3M z poprzedniego kwartału jako suma notowań
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stawki WIBOR3M z poszczególnych dni kwartału, podzielonych przez liczbę dni notowań w kwartale + stałej
marży Banku.
12) Marża banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.
13) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
15) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, w terminie do 10–go dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu kredytu.
16) Wysokość odsetek do spłaty będzie każdorazowo (z wyłączeniem całkowitej spłaty kredytu) podawana
przez Wykonawcę do wiadomości Zamawiającego w terminie do 5–go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
17) Warunkiem zapłaty odsetek jest pisemne zawiadomienie Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mali) lub w
wersji papierowej w terminie wskazanym w pkt. 16
18) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, pomniejszonej o dokonane
spłaty rat kapitałowych, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że odsetki liczone są
dla roku kalendarzowego (365 lub 366 dni dla roku przestępnego).
19) W terminie do końca każdego miesiąca bank będzie przesyłał wyciąg bankowy dotyczący spłaconych
odsetek, dotyczących przedmiotowego kredytu.
20) Jeżeli data spłaty odsetek lub raty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się
za zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, po terminie określonym w umo
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uruchomienia kredytu od złożenia dyspozycji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
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

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:
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Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2357 z późn.
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, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe - inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o
której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
W przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Z uwagi na postanowienie SWZ i z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć
wykonania żadnej część zamówienia podwykonawcy – Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę całości zamówienia.) oraz przepis art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie
może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2, polegać na
zdolnościach innych podmiotów.
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE
L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”.
JEDZ Wykonawca składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na
standardowym formularzu JEDZ.
JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy Wykonawca. JEDZ
potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wykazuje ich spełnianie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte SWZ.

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
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 31/12/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu funkcjonalności odszyfrowania oferty dostępnej na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu funkcjonalności odszyfrowania oferty dostępnej na miniPortalu.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35.000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w banku: Bank Pekao S.A. nr rachunku 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem: wadium na
zabezpieczenie oferty w postępowaniu: „Wadium do postępowania nr SO.271.31.2021 pn „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w roku
2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”..
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4) należy przekazać
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej Wadium musi zabezpieczać ofertę na
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zamówienie przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie
wadium
w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą
lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu
zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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:
14/10/2021

