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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354853-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Usługi udzielania kredytu
2017/S 173-354853
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków – Joanna Gajecka
Tel.: +48 343132682-153
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343441891/ +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

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:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2017 r.
Numer referencyjny: ZP.271.20.2017.PZ

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie
planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2017 roku., w wysokości
nieprzekraczającej kwotę 7 500 000 PLN, powstałego w związku z realizacją
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zadań inwestycyjnych ujętych w tym budżecie.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 021 759.82 PLN / Najdroższa oferta: 1 358 386.00 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Myszków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu
ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz.U.
z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) w walucie polskiej, w wysokości
nieprzekraczającej kwotę 7 500 000 PLN, stanowiącą maksymalną kwotę kredytu;
2) Gwarantowana przez Zamawiającego minimalna kwota zaciąganego kredytu:
2 500 000 PLN;
3) Kredyt jest udzielany na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 28.2.2025 r.
tj. w okresie obowiązywania umowy (umowny okres kredytowania). Okres
kredytowania upływa z dniem spłaty ostatniej raty kredytu;
4) Zamawiający przeznaczy i wykorzysta środki z kredytu do dnia 31.12.2017 r.,
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2017 roku,
związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w tym budżecie;
5) Zamawiającemu przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych od
dnia 2.1.2017 r. ze środków własnych, związanych z zadaniami inwestycyjnymi;
6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące udzielonego
kredytu będą prowadzone w PLN;
7) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy Zamawiającego w terminie 3 dni od
zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;
8) Wykonawca dokona uruchomienia transz kredytu zgodnie z dyspozycjami
płatniczymi Zamawiającego;
9) Od udzielonego kredytu Wykonawca pobierze odsetki według zmiennej stopy
procentowej obliczanej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu.
Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki bazowej i stałej
marży, określonej w ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa oparta jest o stawkę
WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych w PLN (WIBOR 1M), obliczoną jako średnia
arytmetyczna z dziesięciu ostatnich dni poprzedzających miesięczny okres
obrachunkowy, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, przy czym w dniu, w
którym nie ma notowań, przyjmuje się do wyliczeń stawkę z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego ten dzień;
10) Zgodnie z pkt. 9, odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w
miesięcznych okresach obrachunkowych wg następującej formuły:
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K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w latach przestępnych); gdzie:
K – odsetki,
N – pozostała do spłacenia kwota kredytu,
R – stopa bazowa oprocentowania, określona w postaci procentowej,
M – marża kredytodawcy, określona w postaci procentowej,
D – liczba dni okresu odsetkowego.W przypadku, gdy suma WIBOR-u oraz marży wykonawcy osiągnie wartość
ujemną
do wyliczeń odsetek przyjmuje się stawkę 0 %.
11) Wielkość (wysokość) oprocentowania kredytu, określoną wg pkt 9 i 10 –
stosuje się do wyliczenia odsetek od pierwszego dnia następnego miesiąca;
12) Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał od
Zamawiającego żadnych opłat i prowizji.
13) Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy stanowi
weksel in blanco, wystawiony przez Zamawiającego i zaopatrzony w deklarację
wekslową Zamawiającego. Skarbnik Gminy Myszków złoży kontrasygnatę
na deklaracji wekslowej oraz na wekslu in blanco.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w „Istotnych dla stron
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego”, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców, przy czym, jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie
w zakresie udzielania kredytu przy udziale podwykonawcy, to podwykonawca
winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie
Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcje w przedmiotowym zamówieniu stanowią kwotę 5 000 000 PLN, jako
różnicę pomiędzy maksymalną kwotą kredytu, a minimalną. Opcje będą
uruchomiane jako dyspozycje płatnicze przesyłane do Wykonawcy za za
pośrednictwem poczty elektronicznej i opatrzone podpisem elektronicznym osoby
upoważnionej po stronie Zamawiającego lub po dostarczeniu dyspozycji płatniczej
do siedziby Wykonawcy – osobiście, lub za pośrednictwem poczty (jednostronne
oświadczenie woli).

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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: 2017/S 106-212720

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
Zamówienie nr: ZP.271.20.2017.PZ
Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2017 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
06/09/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
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 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
E-mail: katowice@bgk.pl
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy:www.bgk.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 021 759.82 PLN / Najdroższa oferta: 1 358 386.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2017
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