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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280082-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nysa: Usługi bankowe
2019/S 114-280082
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
Nysa
48-300
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Krzywoń
Tel.: +48 774080553
E-mail: zp_nysa@op.onet.pl
Faks: +48 77332705
Kod NUTS: PL523
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nysa.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nysa.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 długoterminowego kredytu w wysokości 32 000 000,00 PLN
Numer referencyjny: BZP.271.21.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
66110000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 32 000 000,00 PLN (trzydzieści dwa miliony
złotych)

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nysa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 32 000 000,00 PLN
z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań inwestycyjnych: budowa dróg w
mieście, budowa dróg na obszarach wiejskich, Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemysłowego WSSE „Inwest Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice,
Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska Rynek, Celna wraz z inteligentnym
systemem transportu zakupem taboru niskoemisyjnego, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie
FSD, Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg
prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego
w Nysie, Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa – budowa Sali gimnastycznej
w Niwnicy, Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez
ukierunkowanie ruchu turystycznego, Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców
Śląskich w Nysie, Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych, Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radzikowice, Oświetlenie w mieście i gminie, Budowa
drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS, Budowa drogi w ul. Miłosza w Nysie, Przebudowa drogi w ul.
Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie; oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2019
Koniec: 31/12/2034
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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. 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/
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu.
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 200 000,00 PLN

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski
a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo
Bankowe, 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 ustawy Prawo Bankowe.
W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie w JEDZ rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika
Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

17/06/2019
S114
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/5

Dz.U./S S114
17/06/2019
280082-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/5

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miejski Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój nr 226 (II piętro), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania (z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp.),
— spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty - oświadczenie w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) - zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu –
wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

17/06/2019
S114
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S114
17/06/2019
280082-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/5

ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo
zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
ustawy Prawo zamówień publicznych;

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2019
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