
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań na rok 2021 w wysokości: 1.300.000,00 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rajcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugrajcza@rajcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rajcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań na rok 2021 w wysokości: 1.300.000,00 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c08aff67-0024-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153364/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 15:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/; https://miniportal.uzp.gov.pl/;

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka oraz poczty
elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub m.cymorek@rajcza.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do
postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika
systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
7) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik nr 6 do SWZ (plik pn.
Identyfikator postępowania).
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej – ugrajcza@rajcza.com.pl
2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej
w pkt 1):
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).
3) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
a) w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158) jest Wójt Gminy
Rajcza;
b) inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba wyznaczona przez
Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iodo@marwikpoland.pl; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.TPBN.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań na rok 2021 w wysokości: 1.300.000,00 zł.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
1) Rodzaj waluty kredytu – kredyt złotówkowy
2) Kredyt będzie pobierany od dnia podpisania umowy do dnia 27 września 2021 r. 
3) Okres spłaty: od 31.03.2026 do 30.06.2030 r. – zgodnie z harmonogramem spłaty rat
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 
4) Spłata kredytu: kredyt zostanie spłacony w 18 ratach według harmonogramu spłaty rat
kredytu (załącznik nr 3 do SIWZ),
5) Terminy spłaty rat do ostatniego dnia danego miesiąca kwartału wg harmonogramu (załącznik
nr 3 do SIWZ),
6) Terminy spłaty odsetek: kwartalne do ostatniego dnia miesiąca kwartału. 
7) Uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy.
8) Zabezpieczenie kredytu weksel in. blanco wraz z deklaracją wekslową
9) W umowie kredytowej oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR dla
depozytów 3-miesięcznych liczoną jako średnia notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc
obrachunkowy powiększoną o stałą w okresie kredytowania marżę banku.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu.
11) Odsetki od kredytu będą naliczane od aktualnego zaangażowania kredytowego.
12) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
13) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w formularzu ofertowym.
14) Zamawiający udostępni następujące dokumenty:
a) Harmonogram spłaty rat kredytu (załącznik nr 3 do SWZ);
b) Uchwała nr XXXIX/242/2021 Rady Gminy z dnia 6 lipca w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego (załącznik nr 4 do SWZ);
c) Uchwała nr 4200/II/138/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza
kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (załącznik nr 5 do SWZ);
15) Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin wypłaty kredytu wynosi 5 dni
roboczych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres krótszy, zgodnie z treścią
Formularzy ofertowych – załącznik nr 1 do Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w
Formularzach ofertowych terminu wypłaty kredytu, bądź też zaznaczy więcej niż jeden termin
wypłaty kredytu, wówczas Zamawiający za termin wypłaty przyjmie maksymalny wymagany
termin, tj. 5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
uruchomienia kredytu.
16) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej
stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę banku.
17) Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
18) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu w
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stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
19) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć
0,1%.
20) Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji wiązanych z
obsługą kredytu za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu.
21) Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt.5
k.p.c.
22) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.
23) Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
24) Zamawiający nie był i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach.
25) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
26) U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie przystępuje
on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
27) U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania
windykacyjne na wniosek banków.
28) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu,
eFinancingu, leasingu.
29) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Po akceptacji
projektu umowy przez Zamawiającego umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym przez
Zamawiającego
30) W ciągu ostatnich lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi
wykonawczemu Zamawiającego.
31) Zamawiający nie może dopuścić do powstania zadłużenia przeterminowanego, ponieważ
skutkowałoby to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wyrażamy zgodę, aby
oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad
obowiązujących u wykonawcy.
32) Zamawiający nie przewiduje tzw. „raty balonowej” tj. spłaty całości kapitału na koniec okresu
kredytowania.
33) Zamawiający nie ma powiązań kapitałowych ani organizacyjnych z innymi podmiotami.
34) Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.
35) Wykonawca składa w postępowaniu projekt umowy kredytowej, który winien zawierać
wszystkie ustalenia zapisane w SWZ. 
36) Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przedłużenia terminu spłaty części
kredytu, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja finansowa Gminy. 
37) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości
kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 
38) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.
39) Jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN).
40) Źródło finansowania zamówienia: własne.
3. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość
zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których
parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w
opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający ponadto zastosuje odpowiednio kryteria w celu
oceny równoważności (szczegóły zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – zgodnie z
rozdziałem II pkt 1 i 2 SWZ).
4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy
Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za
jakość, zgodność z opisami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia.
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6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie:
Zamówienie nie zostało podzielone na części, z uwagi na fakt, iż jego podział wiązał by się z
nadmiernymi trudnościami technicznymi, organizacyjnymi, a także nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców mogłaby
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami: 
• Cena – 60%,
• Termin wypłaty kredytu – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wypłaty kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
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Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym
adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go
samodzielnie z tej bazy danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: nie wymagane – Zamawiający nie określa/nie bada warunków udziału w
postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany
postanowień umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi zgodę. Zmiany nie mogą dotyczy zobowiązań
Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu w poszczególnych latach w
przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych
uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty
kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na
pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed
terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa której termin spłaty został przesunięty,
wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w
umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po złożeniu
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wniosku o zmianę harmonogramu spłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym
terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.
2. Wykonawca składa w postępowaniu projekt umowy kredytowej, który winien zawierać
wszystkie ustalenia zapisane w SWZ wraz z załączonym harmonogramem spłat. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przedłużenia terminu spłaty części kredytu,
jeżeli będzie tego wymagała sytuacja finansowa Gminy. 
4. Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości
kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e mail oraz skrzynki ePUAP,
na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25
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	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rok 2021 w wysokości: 1.300.000,00 zł.
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	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
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	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka oraz poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub m.cymorek@rajcza.com.pl.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal. 6)	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  7)	Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8)	Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik nr 6 do SWZ (plik pn. Identyfikator postępowania). 2.	Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  1)	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej – ugrajcza@rajcza.com.pl 2)	Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1): a)	załącznik nie może być zaszyfrowany, b)	suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB, c)	wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron). 3)	Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 12.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że: 1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych a)	w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158) jest Wójt Gminy Rajcza; b)	inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@marwikpoland.pl;  2)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 4)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 6)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7)	posiada Pani/Pan: a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8)	nie przysługuje Pani/Panu: a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 9)	w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 10)	wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 11)	w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
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	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymagane – Zamawiający nie określa/nie bada warunków udziału w postępowaniu
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25



