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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643139-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pysznica: Usługi udzielania kredytu
2022/S 223-643139

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 PYSZNICA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 830409117
Adres pocztowy: ul. Wolności 322
Miejscowość: Pysznica
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-403
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Iwan
E-mail: ug@pysznica.pl 
Tel.:  +48 158410112
Faks:  +48 158410017
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pysznica.bip.gmina.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 dla Gminy Pysznica w 2022 roku

Numer referencyjny: RI.III.271.16.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 5 416 000,00 zł (słownie: pięć milionów 
czterysta szesnaście tysięcy złotych 00/100) na: 1) 4 220 300,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, 2) 
1 195 700,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Pozostawienie kredytu do 
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dyspozycji Zamawiającego od 8 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 r. w tym: I transza w kwocie 1 195 700,00 
zł do 08.11.2022 r. II transza w kwocie 2 220 300,00 zł do 30.11.2022 r. III transza w kwocie 2 000 000,00 
zł do 20.12.2022 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2034 w okresach kwartalnych (z zastrzeżeniem 
możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów)

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 241 684.59 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pysznica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 5 416 000,00 zł (słownie: pięć milionów 
czterysta szesnaście tysięcy złotych 00/100) na: 1) 4 220 300,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, 2) 
1 195 700,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Pozostawienie kredytu do 
dyspozycji Zamawiającego od 8 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 r. w tym: I transza w kwocie 1 195 700,00 
zł do 08.11.2022 r. II transza w kwocie 2 220 300,00 zł do 30.11.2022 r. III transza w kwocie 2 000 000,00 
zł do 20.12.2022 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza 
się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później niż 
do 31.12.2022 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2034 w okresach kwartalnych (z zastrzeżeniem 
możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów) 
według następującego harmonogramu: Rok 2023: do 31 marca - 5 000,00 zł do 30 czerwca - 5 000,00 zł do 
30 września - 5 000,00 zł do 31 grudnia - 5 000,00 zł Rok 2024: do 31 marca - 5 000,00 zł do 30 czerwca - 
5 000,00 zł do 30 września - 5 000,00 zł do 31 grudnia - 5 000,00 zł Rok 2025: do 31 marca - 30 000,00 zł 
do 30 czerwca - 30 000,00 zł do 30 września - 30 000,00 zł do 31 grudnia - 30 000,00 zł Rok 2026: do 31 
marca - 90 000,00 zł do 30 czerwca - 90 000,00 zł do 30 września - 90 000,00 zł do 31 grudnia - 90 000,00 zł 
Rok 2027: do 31 marca - 125 000,00 zł do 30 czerwca - 125 000,00 zł do 30 września - 125 000,00 zł do 31 
grudnia - 125 000,00 zł Rok 2028: do 31 marca - 150 000,00 zł do 30 czerwca - 150 000,00 zł do 30 września 
- 150 000,00 zł do 31 grudnia - 150 000,00 zł Rok 2029: do 31 marca - 150 000,00 zł do 30 czerwca - 150 
000,00 zł do 30 września - 150 000,00 zł do 31 grudnia - 150 000,00 zł Rok 2030: do 31 marca - 150 000,00 
zł do 30 czerwca - 150 000,00 zł do 30 września - 150 000,00 zł do 31 grudnia - 150 000,00 zł Rok 2031: 
do 31 marca - 150 000,00 zł do 30 czerwca - 150 000,00 zł do 30 września - 150 000,00 zł do 31 grudnia - 
150 000,00 zł Rok 2032: do 31 marca - 150 000,00 zł do 30 czerwca - 150 000,00 zł do 30 września - 150 
000,00 zł do 31 grudnia - 150 000,00 zł Rok 2033: do 31 marca - 175 000,00 zł do 30 czerwca - 175 000,00 
zł do 30 września - 175 000,00 zł do 31 grudnia - 175 000,00 zł Rok 2034: do 31 marca - 174 000,00 zł do 30 
czerwca - 174 000,00 zł do 30 września - 174 000,00 zł do 31 grudnia - 174 000,00 zł 4. Terminy spłaty odsetek: 
raty odsetkowe płatne będą w terminach spłat rat kapitału kredytu tj. kwartalnie począwszy od 31.03.2023 
r. do 31.12.2034 r. 5. Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o 
stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie 
kredytowania marżę Banku. 6. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu 
obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie 
ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 
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M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się 
miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty / Waga: 5
Cena - Waga: 95

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 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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 169-478165

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
Zamówienie nr: 16079458/6/OB/2022

Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2022 roku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/11/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

18/11/2022 S223
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478165-2022:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S223
18/11/2022
643139-2022-PL

4 / 6

Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000507644
Adres pocztowy: ul. Sokoła 12
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska
E-mail: bank@bstarnobrzeg.pl 
Tel.:  +48 506937596
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 167 570.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 241 684.59 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów 
lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 1) spełnia warunki 
udziału w postępowaniu opisane w rozdziale VIII SWZ, 2) nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej 
w rozdziale IX SWZ, 3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 3. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący 
wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Potencjał 
podmiotu trzeciego: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 2) 
Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ustawy Pzp. 5. 
Podwykonawstwo Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
6. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 
do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 7 Do oferty należy dołączyć: 
7.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 7.2. Pełnomocnictwo 
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
7.3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ) stanowiące - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 7.4. Oświadczenie o 
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ. 8. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, 
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następujących podmiotowych środków dowodowych: 8.1 Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności 
bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 8.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 
5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 8.3. Odpis lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 8.4. Zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat. 8.5. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i 
skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 4Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
5Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 6Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawieraćzwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7Odwołanie 
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
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mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
9Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a)w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
b)odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej. c)odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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. 10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11.Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-276
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2022
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