
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i

kredytów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-250

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774069915

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@glogowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaglogowek.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c2dc4dd-d8b0-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097768/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 10:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001690/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 400 000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziałach: XI SWZ Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ oraz XII Opis
sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych
przez Zamawiającego w toku postępowania zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych
przez Zamawiającego w toku postępowania zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: FN.III.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
3.400.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:
1) Postanowienia w zakresie postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego.
Wykonawca stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki w okresie od dnia podpisania umowy (nie
wcześniej jednak niż po ustanowieniu przez Zamawiającego prawnego zabezpieczenia kredytu)
do dnia 31.12.2021 r.
2) Postanowienia w zakresie uruchomień.
a) Kredyt będzie uruchomiony w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji.
b) Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu w
formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji 
w ciężar rachunku kredytowego. 
c) Orientacyjne terminy i kwoty wypłaty kredytu: 
I transza - 31 sierpnia 2021 r. - 1.700.000,00 zł
II transza - 31 grudnia 2021 r. - 1.700.000,00 zł 
d) Wypłata środków z kredytu będzie następować na rachunek gminy Głogówek.
3) Postanowienia w zakresie spłat.
a) Spłaty rat kapitałowych, zgodnie z poniższą tabelą, będą następować ostatniego miesiąca
każdego kwartału poczynając od 31.03.2022 r. Przewidywany harmonogram spłat zgodnie z
zapisami SWZ.
b) Ostateczna spłata kredytu nastąpi nie później niż 31.12.2034 r.
c) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, do 10
dnia każdego miesiąca z dochodów bieżących Gminy Głogówek – podatek od nieruchomości.
Ostatnia rata odsetkowa płatna w dniu 31.12.2034 r.
d) Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać informację Zamawiającemu 
w zakresie wysokości spłaty odsetek nie później niż na 5 dni roboczych przed umownym
terminem spłaty. 
e) W przypadku gdy termin spłaty odsetek lub kapitału przypada w dniu wolnym 
od pracy, przyjmuje się, iż termin zapłaty jest zachowany, gdy środki zostały zaksięgowane na
rachunku kredytu pierwszego dnia roboczego po terminie płatności. 
4) Oprocentowanie: 
Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy
procentowej. 
a) Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalona w oparciu 
o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego każdy okres odsetkowy,
powiększoną o marżę banku. Stawkę WIBOR 1M należy przyjąć z dnia 29.06.2021 r. 
b) Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
c) Pierwszy okres odsetkowy nie może być krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy. Liczony jest
od daty pierwszego uruchomienia kredytu i kończy się ostatniego dnia danego miesiąca.
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d) Spłata odsetek nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu okresu
odsetkowego, z wyłączeniem ostatniej raty odsetkowej, której spłata przypadnie 
na 31.12.2034 r.
e) Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 
5) Opłaty i prowizje bankowe. 
Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym
przedterminowej spłaty kredytu, niż określona w pkt 4 stopa procentowa.
6) Pozostałe postanowienia.
a) Zastrzega się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. 
b) Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części, 
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy. 
c) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu, harmonogram spłat zostanie zmieniony
proporcjonalnie, bez zmiany okresu spłaty.
d) Spłata kredytu zabezpieczona będzie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, na
których zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika . 
e) Zamawiający informuje, że następujące materiały takie jak: projekty, uchwały, sprawozdania,
opinie RIO itp. dostępne są na stronie BIP Gminy Głogówek: 
w zakładkach:
• Menu przedmiotowe/budżet i majątek jednostki
• Menu podmiotowe/Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2034-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SWZ rozdział XVII Opis
kryteriów,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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:
Za spełnienie warunku posiadania uprawnień Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę
aktualnego zezwolenia do wykonywania działalności lub czynności bankowej, o którym mowa w
art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) lub dokumentów
równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza),
zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
terminie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów):
• W zakresie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) Aktualne zezwolenie do wykonywania działalności lub czynności bankowej, 
o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) lub
dokumentów równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności
bankowej.
2) Aktualizującego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – wg Załącznika nr 5 SWZ. 
W przypadku złożenia oferty wspólnej aktualizujące oświadczenie składa każdy z wykonawców,
którzy złożyli ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdział VII i VIII niniejszej SWZ) –
SKŁADANE DO OFERTY:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami:
Załącznik nr 2 SWZ 
i Załącznik nr 3 SWZ.
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust 3 i ust. 4 ustawy pzp – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - Załącznik nr 4 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie
braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie składa ten
wykonawca, który spełnia warunek lub łącznie razem.
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń w
imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby czy złożeniu oferty wspólnej.
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest mocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do
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złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów (formularz oferty Załącznik nr 1 SWZ). Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej,
zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
na takich zasadach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:
1) Zmniejszenia marży kredytu przez Wykonawcę (lub zwiększenia upustu) – na wniosek
(propozycję) wybranego Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 
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2) Skrócenia okresu spłaty kredytu – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
ponadplanowych dochodów własnych,
3) Zmiany terminu spłat rat kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat,
4) Wcześniejszej spłaty kredytu lub wcześniejszej częściowej spłaty kredytu – bez poboru
dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu,
5) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę w zakresie wynagrodzenia w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności (art. 142, ust. 5 Pzp):
- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub; 
- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionej powyżej okoliczności, każda ze stron
umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian,
może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości
wynagrodzenia za wykonanie podmiotu zamówienia.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana 
z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07
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