
Mochowo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów

Numer ogłoszenia: 277744 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 229866 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mochowo, , 09-214 Mochowo, woj. mazowieckie, tel. 024 2763333, faks 

024 2763178.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 1.238.632,56 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy 

sześćset trzydzieści dwa złote 56/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1) Okres 

kredytowania do 31.12.2025 r. (10 lat) 2) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do 

dyspozycji Zamawiającego. Wypłata kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb 

Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 28.12.2015 r. na podstawie pisemnych dyspozycji 

Zamawiającego. 3) Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych na ostatni dzień w danym 

kwartale (cztery razy w roku) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest do informacji na temat wysokości odsetek na co najmniej 3 dni robocze 

przed terminem spłaty. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału. W przypadku gdy ostatni dzień 

kwartału będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie 

płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Banku udzielającego kredytu. 

Szczegółowy plan spłat odsetek określony zostanie w harmonogramie spłat, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. 4) Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. 5) Zamawiający przewiduje okres karencji 

w spłacie kapitału. Spłaty rat kapitałowych będą następowały miesięcznie przez okres 10 lat płatnych na 

koniec każdego miesiąca począwszy od stycznia 2016 r., wg ustalonego schematu. W przypadku gdy 

dzień spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy 

po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6) 

Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia. 7) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Kredytodawców danych i informacji w 

postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnych zabezpieczeń. 8) 

Koszt kredytu stanowić będzie oprocentowanie kredytu zmienne według stawki WIBOR 3M powiększone o 



stałą marżę zaproponowaną przez bank. Marża określona w %, jako składnik odsetek naliczonych od 

wypłaconej części kredytu jest stała na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Powyższe 

stanowi jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne mu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie 

dopuszcza się jakichkolwiek innych prowizji i opłat dodatkowych. 9) Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość: niewykorzystania całej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów; prawo do 

wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów; możliwość przesunięcia spłaty 

kolejnych rat kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 240556,24 

Oferta z najniższą ceną: 240556,24 / Oferta z najwyższą ceną: 240556,24 

Waluta: PLN .


