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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440338-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Dęba: Usługi udzielania kredytu
2021/S 168-440338

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Nowa Dęba
Krajowy numer identyfikacyjny: 1820044
Adres pocztowy: ul. Rzeszowska 3
Miejscowość: Nowa Dęba
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Furtak; Sławomir Białas
E-mail: gmina@nowadeba.pl 
Tel.:  +48 158462671
Faks:  +48 158462671
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nowadeba.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:
Zaciągnięcie przez miasto i gminę Nowa Dęba w 2021 r. kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709,00 
PLN
Numer referencyjny: RL.271.13.2021

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

31/08/2021 S168
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:gmina@nowadeba.pl
http://www.nowadeba.pl


Dz.U./S S168
31/08/2021
440338-2021-PL

2 / 6

1. Nazwa zamówienia: „Zaciągnięcie przez miasto i gminę Nowa Dęba w 2021 r. kredytu długoterminowego w 
wysokości 8 186 709,00 PLN”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709 PLN (słownie: 
osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych) na 2021 r. z dniem spłaty od dnia 
15 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2035 r.
3. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego:
W każdej chwili na wniosek zamawiającego, przy czym celem wyliczenia kosztów obsługi przyjmuje się 
następujące transze uruchomienia kredytu: od dnia 30 sierpnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r. kwota – 8 186 
709 PLN.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 240 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),zwaną w dalszej 
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części „uPzp” lub „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy 
wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia większej niż próg unijny.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, 
czyli po badaniu i ocenie ofert dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona.
4. Rodzaj zamówienia: usługi.
III. Przedmiot zamówienia
1. Nazwa zamówienia: „Zaciągnięcie przez miasto i gminę Nowa Dęba w 2021 r. kredytu długoterminowego w 
wysokości 8 186 709,00 PLN”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709 PLN (słownie: 
osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych) na 2021 r. z dniem spłaty od dnia 
15 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2035 r.
3. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego:
W każdej chwili na wniosek zamawiającego, przy czym celem wyliczenia kosztów obsługi przyjmuje się 
następujące transze uruchomienia kredytu: od dnia 30 sierpnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r. kwota – 8 186 
709 PLN,
w tym:
— I transza: do dnia 30 sierpnia 2021 r. w kwocie – 2 000 000 PLN (zastrzega się że kredyt może być 
uruchomiony w innym terminie ze względu na procedurę przetargową),
— II transza: do dnia 20 września 2021 r. w kwocie – 2 000 000 PLN,
— III transza: do dnia 20 października 2021 r. w kwocie – 2 000 000 PLN,
— IV transza: do dnia 20 listopada 2021 r. w kwocie – 2 000 000 PLN,
— V transza: do dnia 28 grudnia 2021 r. w kwocie – 186 709 PLN.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości lub części kredytu.
5. Uruchomienie kwot kredytu nastąpi na pisemny wniosek gminy.
6. Dopuszcza się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych kwotach i terminach niż wyżej założono, ale 
w 2021 r.
7. Harmonogram spłaty kredytu wraz z odsetkami znajduje się w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert:
— cena – 60 pkt,
— termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 40 pkt.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 117-307020

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zaciągnięcie przez Miasto i Gminę Nowa Dęba w 2021r. kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709,00 
zł

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział w Pyskowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 631-01-01-649
Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 4
Miejscowość: Pyskowice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-120
Państwo: Polska
E-mail: pyskowice@bsgliwice.i-bs.pl 
Tel.:  +48 322333383
Adres internetowy: https://www.bsgliwice.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 240 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 721 027.57 PLN / Najdroższa oferta: 1 028 798.34 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:
„1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 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;
2) (...)
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
2) (...)
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) (...)
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
Więcej informacji w SWZ.

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2021
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