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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 Dwikozy
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 830409933
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 15
Miejscowość: Dwikozy
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 27-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Dominik
E-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl 
Tel.:  +48 158311471
Faks:  +48 158311404
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://dwikozy.ezamawiajacy.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:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu Gminy 
Dwikozy w 2021 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: ZPI.271.05.2021.MD

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu w 2021 roku kredytu 
długoterminowego w kwocie 5.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2021 roku 
w wysokości 4.245.384,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 
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cztery złote) oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.354.616,00 
zł. Kredyt będzie wykorzystywany w czterech transzach w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. Spłaty rat 
kapitałowych kredytu dokonywane będą w 58 ratach miesięcznych we wskazanych poniżej latach i kwotach: 
1) w 2033 roku - 12 rat po 50.000,00 zł., to jest 600.000,00 zł. 2) w 2034 roku - 12 rat po 125.000,00 zł., to jest 
1.500.000,00 zł., 3) w 2035 roku - 12 rat po 125.000,00 zł., to jest 1.500.000,00 zł.; 4) w 2036 roku - 12 rat po 
125.000,00 zł., to jest 1.500.000,00 zł. i 5) w 2037 roku - 10 rat po 50.000,00 zł., to jest 500.00,00 zł.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 258 237.17 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kredyt będzie udzielony Gminie Dwikozy z siedzibą w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu w 2021 roku kredytu 
długoterminowego w kwocie 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) na pokrycie 
planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2021 roku w wysokości 4.245.384,00 zł (słownie: cztery miliony 
dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów w wysokości 1.354.616,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące 
sześćset szesnaście złotych).
3.1.1. Uruchomienie kredytu w kwocie 5.600.000,00 zł nastąpi w transzach do dnia 15 września, 15 
października, 15 listopada i 15 grudnia 2021 roku, poprzez dokonanie przelewu transz kredytu na rachunek 
bankowy Gminy Dwikozy.
1. Kredyt będzie wykorzystywany w czterech transzach w następujących miesiącach i kwotach:
1) wrzesień 2021 r. kwota 1.000.000,00 zł.
2) październik 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł.
3) listopad 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł.
4) grudzień 2021 kwota 1.600.000,00 zł.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania w 2021 roku transz w innych terminach lub w innych 
kwotach, wskazanych przez Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku podpisania umowy w terminie 
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późniejszym niż w dniu 15 września 2021 roku, na pisemne żądanie przekazania transzy kredytu na rachunek 
Gminy skierowane do Wykonawcy.
3.1.2. Spłaty rat kapitałowych kredytu dokonywane będą w 58 ratach miesięcznych we wskazanych poniżej 
latach i kwotach:
1) w 2033 roku - 12 rat po 50.000,00 zł., to jest 600.000,00 zł.
2) w 2034 roku - 12 rat po 125.000,00 zł., to jest 1.500.000,00 zł.
3) w 2035 roku - 12 rat po 125.000,00 zł., to jest 1.500.000,00 zł.
4) w 2036 roku - 12 rat po 125.000,00 zł., to jest 1.500.000,00 zł.
5) w 2037 roku - 10 rat po 50.000,00 zł., to jest 500.000,00 zł.
Wszystkie raty płatne na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca, poczynając od 2033 roku.
Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 5.600.000,00 zł. bez 
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Odpowiednio w takim przypadku zmianie 
ulegnie harmonogram spłat rat kredytu.
3.1.3. Dodatkowe informacje dotyczące usługi kredytu
1. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie 
w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, poczynając od końca miesiąca uruchomienia 
pierwszej transzy kredytu.
2. Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie na 
następny miesiąc będzie obliczone wg stawki WIBOR 1M z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu 
obrachunkowego oraz marży banku.
3. Prowizja przygotowawcza płatna w ciągu 10 dni od podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez dodatkowych 
kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z 
kredytu.
6. Zamawiający dopuszcza stosowanie odsetek, opłat i prowizji z tytułu m.in. oprocentowania kredytu oraz 
prowizji przygotowawczej (za udzielenie kredytu). Niedopuszczalna jest prowizja za wcześniejszą spłatę 
kredytu.
7. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć dni 15.09.2021, 
15.10.2021, 15.11.2021 i 15.12.2021 roku, jako przewidywane dni uruchomienia transz kredytu, oraz stałą stopę 
oprocentowania WIBOR 1 M w wysokości 0,18%.
8. Okres kredytowania od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 października 2037 r.
9. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 31 grudnia 2032 roku.
10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.
11. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c.
Pozostały opis w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 258 237.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2037
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje opcja wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 5.600.000,00 zł. bez 
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Odpowiednio w takim przypadku zmianie 
ulegnie harmonogram spłat rat kredytu.

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 
bankowe (Dz.U. z 2020 poz. 1896 z późn. zm.), w szczególności zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na 
rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Prawa bankowego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji usługi kredytu określa w szczególności Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ:
§ 2. Kredyt udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 października 2037 roku.
§ 3.
1. Wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej.
2. Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem w formie bezgotówkowej.
3. Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 
14 ust. 2.
4. Uruchomienie kredytu określonego w §1 ust. 1 nastąpi w formie przelewu na rachunek bieżący 
Zamawiającego nr 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001 w następujących transzach:
1) do 15 września 2021 r. kwota 1.000.000,00 zł.
2) do 15 października 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł.
3) do 15 listopada 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł.
4) do 15 grudnia 2021 kwota 1.600.000,00 zł.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania w 2021 roku transz w innych terminach lub kwotach, 
wskazanych przez Zamawiającego (pozostała treść we Wzorze umowy).

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 08/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Platforma zakupowa: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem Platformy zakupowej dostarczonej przez firmę Market Planet. W 
przypadku awarii otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Osoby upoważnione: komisja przetargowa i doradca zewnętrzny. Osoba upoważniona do kontaktu: Mariusz 
Dominik (m.dominik@dwikozy.gmina.pl ), pracownik Urzędu Gminy Dwikozy, członek komisji przetargowej.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji wyłącznie w formie 
elektronicznej wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego z zastosowaniem 
procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Postępowanie prowadzone jest za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego przez stronę https://
dwikozy.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl, zwane dalej „Platformą zakupową” lub 
„Platformą”, która służy do obsługi procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie 
elektronicznej, w szczególności do przekazywania ofert i oświadczeń.
Instrukcja korzystania z Platformy została wskazana w SWZ w pkt 13.6 oraz w załączniku nr 5 do SWZ 
„Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.
Wykonawca może złożyć Ofertę po założeniu konta na Platformie (szerzej w pkt. 13.6 SWZ).
Wykonawca składa Ofertę poprzez wypełnienie na Platformie Formularza Oferty zawierającego oferowaną cenę 
za realizację zamówienia, stanowiącą sumę całości odsetek oraz wszystkich prowizji i opłat, podpisanie go 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy i dodanie wypełnionego Formularza w 
zakładce „OFERTY”.
Załączniki do oferty przedkładane przez Wykonawcę także wymagają podpisania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Zamawiający, działając w trybie art. 139 ust. 2 Ustawy, będzie żądał oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(dalej: JEDZ) wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 SWZ, należy złożyć na wezwanie Zamawiającego na formularzu 
JEDZ w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale IX Ustawy 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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(art. 505 – 595 ustawy Pzp). Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. 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;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
5. 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 Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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