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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225947-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Usługi udzielania kredytu
2022/S 084-225947

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7412074997
Adres pocztowy: Ostróda
Miejscowość: Rudno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 896441244
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 złotych
Numer referencyjny: DZP1/zp/5/2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 8 000 000 
zł (osiem milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań in-westycyjnych, 
realizowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. Parametry kredytu 
zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 8 000 000 
zł (osiem milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych, 
realizowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. Parametry kredytu:
1) maksymalna kwota kredytu 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych),
2) spłata kredytu w latach 2023 – 2034 (spłata rat kapitałowych),
3) karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2022r.,
4) kredyt zostanie uruchomiony, tj. oddany do dyspozycji Zamawiającego w transzach, maksymalnie w ciągu 5 
dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej (8 000 000,00 zł) 
bez dodatkowych opłat i prowizji,
6) rozliczenia kredytu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywanie w złotych polskich (PLN),
7) rodzaj oprocentowania: oprocentowanie kredytu w okresie spłaty będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 
3M, plus stała marża proponowana przez Bank (marża stała przez okres spłaty kredytu),
8) spłata rat kredytu (kapitału) nastąpi po upływie okresu karencji w 47 ratach kwartalnych i jednej (ostatniej) 
racie wyrównującej,
9) naliczenie odsetek – tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmienność stawki WIBOR 3M, która 
ma stanowić podstawę oprocentowania kredytu w okresie kredytowania ustalana będzie dla kolejnych 
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okresów obrachunkowych wg notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu 
obrachunkowego,
10) płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z tytułu obsługi kredytu regulowane będą 
kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, według zmiennej stopy procentowej WIBOR 
3M, powiększonej o marżę Wykonawcy. Odsetki będą naliczane od kwoty uruchomionego kredytu,
11) odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu obliczone będą w oparciu o wysokość odsetek 
ustawowych obowiązujących w danym okresie,
12) odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane,
13) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok 
365 dni,
14) zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
15) w zakresie opłat i prowizji Zamawiający dopuszcza jedynie płatność z tytułu prowizji od uruchomionej 
transzy kredytu, płatnej w dniu uruchomienia transzy, która nie może być większa niż 0,1% kwoty uruchomionej 
transzy,
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do wydłużenia spłaty 
kredytu gdy ulegną zmianie warunki prawne lub finansowe Zamawiającego mające wpływ na spłatę. 
Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Oświadczenie, dla swej ważności, wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Termin realizacji zamówienia ( spłata kredytu) do dnia 01.07.2034r. Udostępnienie kredytu w 2022r. – w 
transzach, liczba i wysokość transz uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego. Pierwsza transza zostanie 
uruchomiona w drugim kwartale 2022r.
Typ kredytu: kredyt inwestycyjny
Marża banku: nie wyższa niż 1,5%.
Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0 zł
Prowizja przygotowawcza: 0
Prowizja od niewykorzystanych środków: 0
Wcześniejsza spłata: 0
Ubezpieczenie kredytu: nie ( cesja)
Zabezpieczenie kredytu: tak
Kredyt dostępny w walucie: PLN
Szczegółowy harmonogram spłaty kredytu (kapitału) dokonywana będzie na rachunek bankowy -Załącznik nr 7 
do SWZ

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
Koniec: 01/07/2034
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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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:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych 
niniejszym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo Bankowe (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 1896 z późn. zm .

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ
§ 15
1. Zmiana warunków umowy wymaga pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą:
1) Zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmianę terminu przewidzianego na zakończenie usługi spowodowaną utratą zdolności do terminowego 
regulowania swoich zobowiązań,
3) możliwość zmniejszenia kwoty kredytu określonej w Rozdziale IV.1. SWZ na wniosek Zamawiającego,
3. Zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, strona wnioskująca zobowiązana 
jest do jej szczegółowego uzasadnienia i wykazania wpływu przywoływanych okoliczności na koszt wykonania 
usługi oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, a nadto:
a) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
b) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważnośc

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2022
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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/
login?MP_statusMsg=expired

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369), 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 
kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ
4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem .
6) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych 
niniejszym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo Bankowe (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 1896 z późn. zm. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeżeli dotyczy) – Zezwolenie składa wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, który zrealizuje usługi, do których realizacji jest ono wymagane.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, 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 
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego 
rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-prezentacji, lub oświadczenie osoby, 
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której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeże-li 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. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub 
oświadczeń są ana-logiczne jak w ust. 4.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
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