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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360602-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi udzielania kredytu
2017/S 176-360602

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.bip.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8, pokój nr 208
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Widurska, Violetta Piwońska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.legnica.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 34 500 000 PLN”.

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 34 500 000 PLN: - na pokrycie
planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy – 18 910 000 PLN,
— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15 590 000 PLN”
na poniższych zasadach:
— kwota kredytu – 34 500 000 PLN.
— kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy,
— spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 27.02.2018r. – zgodnie z § 5 projektu umowy
— Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego od dnia
podpisania umowy.
— spłata odsetek w okresach miesięcznych
Cena kredytu – suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego
ustalona na podstawie notowania z dnia 6.9.2017 r. + marża banku + prowizja banku. Zamówienie należy
zrealizować: od dnia zawarcia-podpisania umowy do 30.12.2032 r. Kredytobiorca wykorzysta kredyt do dnia
29.12.2017 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 34 500 000 PLN:- na
pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy – 18 910 000 PLN,
— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15 590 000 PLN"
na poniższych zasadach:
— kwota kredytu – 34 500 000 PLN.
— kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy,
— spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 27.2.2018 r. – zgodnie z § 5 projektu umowy – Rozdział
3 siwz
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— Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego od dnia
podpisania umowy.
— spłata odsetek w okresach miesięcznych
Cena kredytu – suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego
ustalona na podstawie notowania z dnia 6.9.2017 r. + marża banku + prowizja banku. Zamówienie należy
zrealizować: od dnia zawarcia-podpisania umowy do 30.12.2032 r. Kredytobiorca wykorzysta kredyt do dnia
29.12.2017 r.
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666)
— obsługę administracyjno-księgową
Wykonawca zatrudni na umowę o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.
Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia,
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie
realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
— oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy,
2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
powyżej w pkt 3 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
2016 poz. 1666) Zamawiający wystąpi do właściwych organów o przeprowadzenie kontroli w Banku.
1 art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 178
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:
Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie
działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem publicznym – udzielenie kredytu np. zezwolenie
Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego itp.
Ocena spełnienia warunku według przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 025-043908

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43908-2017:TEXT:PL:HTML
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2017
Czas lokalny: 13:00

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: 04/12/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Legnica, Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 7, pokój nr 9.

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:
A. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja)
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do
ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum
oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów
wymienionych w pkt. VI „Instrukcji dla Wykonawców”- Rozdział 2 siwz z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie
ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć dokument Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.
B. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VI A. pkt. 1
ppkt od 8) do 12) „Instrukcji dla Wykonawców”- Rozdział 2 siwz składa:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp;
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2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w ppkt. 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 pkt. C 1 ppkt.1) – 2),
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.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI A.
pkt. 3 ppkt 1) „Instrukcji dla Wykonawców”- Rozdział 2 siwz składa: dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1
ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 6) ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2017


