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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308000-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Pacyna: Usługi udzielania kredytu
2014/S 174-308000
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Pacyna, Urząd Gminy w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
Punkt kontaktowy: Gmina Pacyna, Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wywolenia 7, 09-541 Pacyna
Osoba do kontaktów: Agnieszka Józwik
09-541 Pacyna
POLSKA
Tel.: +48 242858080
E-mail: ajozwik16@wp.pl
Faks: +48 242858054
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pacyna.mazowsze.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.pacyna.mazowsze.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Usługa bankowa dotyczaca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3 165 930,00 PLN z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Pacyna.
Kod NUTS PL
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II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3 165 930,00 PLN (słownie
jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kredyt zostanie udzielony w walucie polski złoty (PLN).
2) Udzielony kredyt nie wpłynie na konto Zamawiającego, a Wykonawca dokona bezpośrednio spłat zadłużenia
Zamawiającego wobec banków.
3) Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31.12.2025 r. (ostatnia rata). Terminem uruchomienia
kredytu jest dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Karencja w spłacie kredytu, będzie
obejmować okres od uruchomienia kredytu do 30.6.2015 r. (termin płatności pierwszej raty). Spłata kredytu
rozpocznie się od 30.6.2015 r.
4) Spłata kredytu nastąpi w 22 (słownie: dwudziestu dwóch) ratach kapitałowych, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30.6.2015 r., natomiast
płatność ostatniej raty kapitałowej nastąpi 31.12.2025 r.
Pozostałe raty płatne będą zawsze dwukrotnie w ciągu roku – 30.6. oraz 31.12. Za termin płatności uważa się
dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
5) Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu.
Pierwsza płatność odsetek nastąpi 30.9.2014 r., natomiast płatność ostatnich odsetek nastąpi 31 grudnia 2025
roku. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału.
6) 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.
7) Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę
zaproponowaną przez Wykonawcę. Wysokość zmiennej stawki (WIBOR 1M), ustalana będzie na podstawie
jej wysokości w ostatnim dniu roboczym miesiąca, poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane.
Marża Wykonawcy jest stałą przez cały okres kredytowania. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni
wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec przewidywany termin uruchomienia
kredytu (zależy to od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), w takim przypadku
Wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający nie przewiduje żadnej prowizji
bankowej czy dodatkowych opłat z tytułu zawarcia lub wykonania umowy kredytu.
9) Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
10) Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy Pacyna, tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości
od osób fizycznych i prawnych.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
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Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 738 849,08 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZPPG.271.06.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 132-236814 z dnia 12.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2014
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bank Spółdzielczy w Gostyninie
ul. Rynek 4/5
09-500 Gostynin
POLSKA
Tel.: +48 242353051
Faks: +48 242353052

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 980 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 738 849,08 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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VI.2)

Informacje dodatkowe:
W trybie art. 144 u.Pzp, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej:
1) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy;
2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy;
3) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego
wykorzystania;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.9.2014
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