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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434623-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Usługi udzielania kredytu
2018/S 192-434623
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Łapy
18-100 Łapy
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Marta Sokół
Tel.: +48 857152251
E-mail: sekretariat@um.lapy.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 w wysokości 13 000 000 PLN dla Gminy Łapy
Numer referencyjny: F.3051.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000,00 PLN
(słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i
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spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej do Banku faksem lub emailem, na rachunek podstawowy Gminy w terminie do dnia 31.12.2018 r.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 114 515.13 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000,00 PLN
(słownie: trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej do Banku faksem lub
emailem, na rachunek podstawowy Gminy w terminie do dnia 31.12.2018 r.
Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo lub w transzach.
Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych - do ostatniego dnia miesiąca - począwszy od
31.3.2019 r. do 31.12.2029 r.:
— po 50 000 PLN kwartalnie w roku 2019,
— po 50 000 PLN kwartalnie w roku 2020,
— po 50 000 PLN kwartalnie w roku 2021,
— po 50 000 PLN kwartalnie w roku 2022,
— po 50 000 PLN kwartalnie w roku 2023,
— po 200 000 PLN kwartalnie w roku 2024,
— po 300 000 PLN kwartalnie w roku 2025,
— po 625 000 PLN kwartalnie w roku 2026,
— po 625 000 PLN kwartalnie w roku 2027,
— po 625 000 PLN kwartalnie w roku 2028,
— po 625 000 PLN kwartalnie w roku 2029.
Odsetki płatne będą w ratach miesięcznych do końca każdego miesiąca.
Odsetki naliczane będą od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie.
Harmonogram spłaty kredytu - z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją
wekslową.
Prowizja od uruchomienia kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu, w wysokości określonej w
ofercie, naliczona od kwoty przelanego kredytu.
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Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowanie
kredytu.
Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia
dodatkowych opłat.
W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu
umowy.
Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia, przy zastosowaniu
kalendarza rzeczywistego.
Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M i dodatnią lub ujemną marżę banku.
Stawka WIBOR 1M przyjęta w umowie kredytowej notowana będzie na dwa dni robocze przed podpisaniem
umowy kredytu, a w kolejnych miesiącach notowana będzie na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych
okresów miesięcznych. Oprocentowanie będzie więc stałe w okresach miesięcznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas uruchomienia kredytu / Waga: 40 %

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2018/S 140-320856

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
Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 PLN dla Gminy Łapy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
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01/10/2018
V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski
ul. Świętojańska 12 A
Białystok
15-082
Polska
E-mail: bialystok@bgk.pl
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 114 515.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 612 619.69 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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3. Odwołanie 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 Pzp,
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018
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