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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361133-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Usługi udzielania kredytu
2021/S 136-361133

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Adres pocztowy: Górna 13
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wiechetek, Wiesław Miłkowski, Aneta Mroczkowska
E-mail: skarbnik@powiat-otwocki.pl 
Tel.:  +48 227781344
Faks:  +48 227781302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-otwocki.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną 
za pośrednictwem: http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218
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 i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 14 993 000,00 PLN
Numer referencyjny: SAI.272.1.3.2021

II.1.2) Główny kod CPV

16/07/2021 S136
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:skarbnik@powiat-otwocki.pl
www.powiat-otwocki.pl
http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218
http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl
http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218
http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218


Dz.U./S S136
16/07/2021
361133-2021-PL

2 / 7

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 14 993 000,00 PLN.
Kredyt zostanie wykorzystany w wysokości 14 993 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego na 2021 rok, powstałego wskutek zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 14 993 
000,00 PLN. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2021.
Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
— I transza – 5 dni od podpisania umowy – 10 000 000,00 PLN, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia 
wniosku przez Zamawiającego o uruchomienie kredytu,
— II transza – do 30.9.2021 – 4 993 000,00 PLN, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku przez 
Zamawiającego o uruchomienie kredytu.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
— I transza – 20.9.2021 – 10 000 000,00 PLN,
— II transza – 30.9.2021 – 4 993 000,00 PLN.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 556 929.24 EUR

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Otwock, ul. Górna 13

II.2.4) Opis zamówienia:

16/07/2021 S136
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



Dz.U./S S136
16/07/2021
361133-2021-PL

3 / 7

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 14 993 000,00 PLN.
Kredyt zostanie wykorzystany:
— w wysokości 14 993 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021 rok, 
powstałego wskutek zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 14 993 000,00 PLN. Karencja w spłacie 
rat kapitałowych do 31.12.2021.
Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
— I transza – 5 dni od podpisania umowy – 10 000 000,00 PLN, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia 
wniosku przez Zamawiającego o uruchomienie kredytu,
— II transza – do 30.9.2021 – 4 993 000,00 PLN,
w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego o uruchomienie kredytu.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć:
uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
— I transza – 20.9.2021 – 10 000 000,00 PLN, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku przez 
Zamawiającego o uruchomienie kredytu,
— II transza – do. 30.9.2021 – 4 993 000,00 PLN, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku przez 
Zamawiającego o uruchomienie kredytu.
Wysokość i termin uruchomienia transz może ulec zmianie w zależności od potrzeb kredytobiorcy.
Spłata kapitału w złotych polskich od 2022 r. do 2034 r.
Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w niżej wymienionych ratach:
1) w 2022 roku – raty po 23 250,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, 
do 31 grudnia,
2) w latach 2023–2024 – raty po 25 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia,
3) w 2025 roku – raty po 75 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, 
do 31 grudnia,
4) w 2026 roku – raty po 125 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia,
5) w 2027 roku – raty po 175 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia,
6) w 2028 roku – raty po 375 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia,
7) w 2029 roku – raty po 425 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia,
8) w latach 2030–2034 – raty po 500 000,00 PLN w terminach kwartalnych do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 
września, do 31 grudnia.
Odsetki będą naliczone przez bank w okresach miesięcznych w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia 
arytmetyczna ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca plus stała marża, proponowana przez bank, 
niezmienna w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem w pkt 46–50 – załącznika nr 3.
Spłata odsetek następować będzie w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia 
na koniec miesiąca, za który odsetki zostały naliczone, dokonywana będzie w terminie do końca miesiąca na 
podstawie otrzymanego przez kredytobiorcę zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek 
ustawowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części bądź całości kredytu, zmiany terminów 
wykorzystania transz kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
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Kredyt będzie podlegał spłacie z dochodów własnych powiatu – z udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych – w latach 2022–2034.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Powiat podpisze na życzenie kredytodawcy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń 
wynikających z umowy kredytu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do wysokości nie wyższej niż 150 % wartości 
zaciągniętego kredytu.
Kredyt będzie uruchamiany na rachunek powiatu i nie będzie rozliczany z bankiem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 377 698.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 160
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:
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne 
uprawnienia do wykonywania czynności bankowych wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
bankowe (Prawo bankowe t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 
Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o 
której moa w art. 139 ustawy Prawo bankowe.
Na potwierdzenie – aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innego właściwego organu na wykonywanie 
czynności bankowych, 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.lub 
innych dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej w Polsce.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W tej sekcji zostały wpisane podstawy wykluczenia
Informacje dotyczące wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na 
podstawie art. 108 ust. 1.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia:
— jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 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 
kapitałowe;
5. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 
w: art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 powyżej 
– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 a powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załącznik nr 3 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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021
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: 10/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 zastosuje procedurę odwróconą.
Dokumenty składane wraz z ofertą: oferta przygotowana na formularzu ofertowym, oświadczenie JEDZ, 
pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
art 117 ust. 4. Wszystkie wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentów opinano w SWZ w rozdziale VIII.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącą 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także postanowień SWZ wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie 
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej 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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021
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