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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596743-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Skórzec: Usługi udzielania kredytu
2022/S 209-596743

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Skórzec
Krajowy numer identyfikacyjny: PL925
Adres pocztowy: ul. Siedlecka 3
Miejscowość: Skórzec
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Słowik
E-mail: zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl 
Tel.:  +48 253081130
Faks:  +48 256312891
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminaskorzec.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 
2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer referencyjny: RG.271.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.504.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek.

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: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Skórzec

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.504.000,00 zł, o okresie 
spłaty - 10 lat tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.
2. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy i 
przesłaniu dyspozycji uruchomienia transzy faksem, drogą elektroniczną lub pocztową, nie później niż do 30 
grudnia 2022 r.
1) Wypłata prognozowana w 3 transzach tj.
a) 1 transza 5.000.000,00 zł niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) 2 transza 3.000.000,00 zł nie później niż do 15 grudnia 2022 r.
c) 3 transza 1.504.000,00 zł nie później niż do 30 grudnia 2022 r. z możliwością rezygnacji z ostatniej transzy
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty w transzach, o których będzie informował Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem, zmian terminu, wysokości i ilości transz, w tym także niewykorzystanie pełnej 
kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że część kredytu nieuruchomiona w terminie do 30.12.2022 r. wygasa.
3. Informacje dodatkowe:
1) Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2022 r.
2) Karencja w spłacie odsetek: spłata odsetek od 01.01.2023 r.
3) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, opartej na 
stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku.
4) Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej.
5) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie 
przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów ustawy Prawo bankowe.
6) Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego 
zadłużenia ostatniego dnia każdego miesiąca.
7) Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
8) Spłata rat kredytu w latach 2023 - 2032 następować będzie w miesięcznych ratach począwszy od 01.01.2023 
r. przez okres 120 miesięcy płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca wraz z odsetkami.
Spłata kapitału – raty kapitałowe w wysokości:
2023 r. - 50.000,00 PLN, 11 rat x 4.200,00 i 1 rata 3.800,00
2024 r. - 50.000,00 PLN, 11 rat x 4.200,00 i 1 rata 3.800,00
2025 r. - 50.000,00 PLN, 12 rat x 4.200,00 i 1 rata 3.800,00
2026 r. - 785.000,00 PLN, 11 rat x 65.000,00 i 1 rata 70.000,00
2027 r. - 785.000,00 PLN, 11 rat x 65.000,00 i 1 rata 70.000,00
2028 r. – 1.360.000,00 PLN, 11 rat x 113.000,00 i 1 rata 117.000,00
2029 r. – 1.360.000,00 PLN, 11 rat x 113.000,00 i 1 rata 117.000,00
2030 r. – 1.660.000,00 PLN, 11 rat x 138.000,00 i 1 rata 142.000,00
2031 r. – 1.700.000,00 PLN, 11 rat x 141.000,00 i 1 rata 149.000,00
2032 r. – 1.704.000,00 PLN, 12 rat x 142.000,00
9) W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluję 
wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po terminie spłaty.
10) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.
11) Zamawiający ma prawo do spłaty kredytu przed terminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego 
tytułu. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone do dnia spłaty kredytu.
12) Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie ich 
na rachunek bankowy Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 w BS Siedlce O/Skórzec prowadzony dla Gminy 
Skórzec.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2032
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:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia 
działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.). W przypadku 
określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego 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:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (Wzór
umowy - Załącznik nr 5 do 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

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:50

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
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Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu, które dokonywane jest poprzez
deszyfryzację.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.,
b) fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 
p.z.p., tj. wykonawcy:
ba) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
bb) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w 
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
bc) którzy z przyczyn leżących po ich stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonali lub nienależycie 
wykonali albo długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie, zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.
5. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie 
przesłanek
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

28/10/2022 S209
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S209
28/10/2022
596743-2022-PL

6 / 7

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: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, 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 Pzp (art. 505–590).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zamówień
publicznych tj. Sądu Okręgowego
w Warszawie na zasadach przewidzianych w dziale X ustawy Pzp (art. 579-590).

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 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2022
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