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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233271-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu
2021/S 090-233271

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Urząd Miejski
Adres pocztowy: Stary Rynek 1
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 89-600
Państwo: Polska
E-mail: urzad@miastochojnice.pl 
Tel.:  +48 523971800
Faks:  +48 523972194
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 kredytu długoterminowego w kwocie 14 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i na 
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice
Numer referencyjny: FN.271.1.2021

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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1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14 000 000 PLN (słownie: 
czternaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice na okres 16 lat (2021–2036) przy spłacie przez okres 10 lat 
(2027–2036).
2. Charakterystyka kredytu
1) Kwota kredytu: do 14 000 000 PLN (słownie: czternaście milionów złotych).
2) Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2036 r.
3) Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego:
— w okresie: najwcześniej od dnia podpisania umowy a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.,
— w transzach, zależnie od potrzeb kredytobiorcy na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych 
wniosków o wypłatę kolejnej transzy, w terminie 3 dni roboczych przed uruchomieniem, bez składania 
odrębnych wniosków kredytowych,
— uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego
Zamawiającego.

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: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chojnice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14 000 000 PLN (słownie: 
czternaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych 
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pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice na okres 16 lat (2021–2036) przy spłacie przez okres 10 lat 
(2027–2036).
2. Charakterystyka kredytu
1) Kwota kredytu: do 14 000 000 PLN (słownie: czternaście milionów złotych).
2) Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2036 r.
3) Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego:
— w okresie: najwcześniej od dnia podpisania umowy a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.,
— w transzach, zależnie od potrzeb kredytobiorcy na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych 
wniosków o wypłatę kolejnej transzy, w terminie 3 dni roboczych przed uruchomieniem, bez składania 
odrębnych wniosków kredytowych,
— uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego
Zamawiającego, tj. Gminy Miejskiej w Chojnicach o numerze:
98 1020 2791 0000 7102 0294 1763 w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie.
3. Zabezpieczenie kredytu:
a) nie jest wymagane;
b) jeżeli takowe zostanie ustanowione dopuszcza się tylko weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy 
czym kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.
4. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
5. Dla potrzeb umowy kredytowej, przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni.
6. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego stanowi koszt Banku.
7. Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego 
kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Odsetki naliczane będą wyłącznie od kwoty 
wykorzystanego kredytu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zabezpieczenie kredytu / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 192
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
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
Zamawiający stawia następujący warunek: Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 
bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.), 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.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 
składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(Załącznik nr 3 do SWZ).
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 
r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych 
przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1896 ze zm.), 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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy – zał. nr 2.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 11/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2021
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