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Ogłoszenie nr 500231840-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.
Gmina Czarny Bór: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
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: 604780-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500202190-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czarny Bór, Krajowy numer identyfikacyjny 890718225, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
748 450 139, e-mail infrastruktura@czarny-bor.pl, faks 748 450 006.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czarny-bor.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKR.271.11.2018.OJ
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:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych
00/100), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku. Ustalenia szczegółowe dotyczące
przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych 00/100). 2) Okres kredytowania ustala się od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2022 r. 3) Pierwsza spłata kredytu
nastąpi do końca I kwartału 2019 r. (karencja w spłacie kapitału). 4) Spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach kwartalnych,
płatnych do ostatniego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ustalił termin spłaty rat kredytu
na ostatni dzień roboczy, jeżeli wymagają tego parametry techniczne systemu rozliczeniowego banku. Zamawiający wymaga, aby faktyczna
spłata kapitału następowała do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy w całym okresie kredytowania. 5) Spłata odsetek
następować będzie w okresach miesięcznych. 6) Wysokość raty kapitałowej ustala się następująco: Termin spłaty / Kwota raty kapitałowej w
zł: 2019-03-31 / 1.025.000,00; 2019-06-30 / 260.000,00; 2019-09-30 / 360.000,00; 2019-12-31 / 260.000,00; 2020-03-31 / 360.000,00;
2020-06-30 / 260.000,00; 2020-09-30 / 310.000,00; 2020-12-31 / 260.000,00; 2021-03-31 / 260.000,00; 2021-06-30 / 265.000,00; 2021-09-30
/ 265.000,00; 2021-12-31 / 265.000,00; 2022-03-31 / 280.000,00; 2022-06-30 / 200.000,00; 2022-09-30 / 205.000,00; 2022-12-31 /
165.000,00. 7) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek wg rzeczywistej liczby dni, przy założeniu że rok liczy 365 dni. Zamawiający dopuszcza
naliczanie i płatność odsetek w okresach miesięcznych. Wykonawca naliczy odsetki wyłącznie od aktualnego poziomu wykorzystania
kredytu. 8) Bank udzielający kredytu nie pobierze kosztów prowizji od uruchomienia kredytu lub innych czynności bankowych. 9) Kredyt nie
będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszym postępowaniu. 10) Data planowanego uruchomienia kredytu: zgodnie ze
złożoną ofertą (od 1 do 5 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji uruchomienia kredytu) – nie później niż do 14 września 2018 r. 11)
Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W przypadku przedterminowej spłaty części
kredytu Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat rat kapitałowych bez kosztów obciążających Zamawiającego. 12)
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, które zawierały będą kontrasygnatę Skarbnika Gminy.
13) O wysokości odsetek i/lub raty kapitałowej do zapłaty oraz wysokości oprocentowania obowiązującego w okresie odsetkowym, za który
naliczono odsetki, Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed datą płatności,
bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w dowolny sposób. 14) Nie dopuszcza się możliwości kapitalizacji odsetek.15)
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dodatkowych zapisów w umowie w zakresie oprocentowania dla kapitału przeterminowanego,
wg stopy obowiązującej w Banku.
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: 13/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 503467.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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 Gospodarstwa Krajowego
Email wykonawcy: wroclaw@bgk.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa Region Dolnośląski Wrocław ul. Malarska 26 50-511 Wrocław
Kod pocztowy: 50-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 218831.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218831.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252592.48
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:
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.
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