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Ogłoszenie nr 500195642-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.

Gmina Stoszowice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.499.980,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2018 roku, w tym
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 596570-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice  97, 57213
  Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 164 510, e-mail
budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059. 
Adres strony internetowej (url): www.stoszowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.499.980,00 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2018 roku, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RR.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.499.980,00 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2018 roku, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rodzaj waluty: PLN.Kwota
kredytu: 4.499.980,00 złotych, słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych.Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego
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deficytu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego „In blanco” bez
protestu wraz z deklaracją wekslową.Spłata rat kapitałowych nastąpi w latach 2019-2024: - w
roku 2019 jednorazowo, spłata pierwszej raty w kwocie 1.299.980,00 zł udzielonej na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, po
uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków,- w roku 2020 96.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat
po 8.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, - w roku 2021 480.000,00 zł, raty
miesięczne, 12 rat po 40.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca,- w roku 2022
840.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 70.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego
miesiąca, - w roku 2023 900.000,00 zł, raty miesięczne, 12 rat po 75.000,00 zł, płatne do
ostatniego dnia każdego miesiąca,- w roku 2024 884.000,00 zł, raty miesięczne, 11 rat po
73.000,00 zł, 1 rata -81.000,00 zł, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Od dnia
udzielenia kredytu do końca 2024 roku spłacane będą odsetki. Oprocentowanie kredytu – według
stopy procentowej WIBOR 3M, powiększone o stałą marżę banku. Oprocentowaniu podlega
kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz
założenie, że rok liczy 365 dni. Marża podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie
trwania umowy kredytowej. Zmiany oprocentowania wynikające ze stawki WIBOR 3M nie
stanowią zmiany warunków umowy. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest
przyjąć WIBOR 3M z 30.06.2018 r. Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji
związanych z udzieleniem, uruchomieniem i obsługą kredytu, jedynym kosztem kredytu będzie
oprocentowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części
kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej spłaty
kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.Zamawiający
zastrzega, że zmianie może ulec przewidywany termin uruchomienia kredytu (zależy to od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamówienia). Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą
być, w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny
wniosek kredytobiorcy, złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem
płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa,
której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest
oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający zastrzega, iż
niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty kredytu w 2018 roku, bank nie będzie pobierał
prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznana
kwota. Oferty Wykonawców, które będą przewidywały prowizję lub opłaty za zaangażowanie,
będą odrzucone. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisaniu umowy, w terminach i
kwotach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż oprocentowanie
kredytu będzie liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem spłaty
kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złoży
parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, a w
szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ.
Zamawiający nie będzie związany przedstawionymi przez Wykonawcę projektem umowy i
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.
Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców, bowiem
Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez
Wykonawców własnych analiz, w związku z czym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych
zawartych w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 371842.78 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Rynek 10 
Kod pocztowy: 57-200 
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 371842.78 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371842.78 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371842.78 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


