
Ogłoszenie nr 500301317-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Urząd Gminy w Karsinie: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 147 900,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

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: 652445-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa  222, 83440  
Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks 586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 147 900,00 zł

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.20.2018

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: 1. udzielenie kredytu długoterminowego w następującej wysokości
147 900,00 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/337/18 Rady Gminy w Karsinie z dnia z dnia 18
października 2018 r. zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu, ze wskazaniem
na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zamość Gmina Karsin”. Sposób zaciągnięcia kredytu: a) Wykonawca przedstawi do dyspozycji
Zamawiającego kwotę kredytu w następującym terminie: 147 900 zł do 14.12.2018 r. Zamawiający
będzie składał pisemne wnioski o uruchomienie transzy kredytu na dwa dni przed datą
uruchomienia. b) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia
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zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalna przez Zamawiającego formą takiego
zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. c) Kwoty poszczególnych transz kredytu zostaną
wpłacone na wskazany rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 3. Warunki spłaty
kredytu: a) Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie
jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotówkowych depozytów 1 – miesięcznych na
rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który
naliczane będą odsetki powiększonej o (ewentualną) stała marżę banku. b) O wysokości stawki
bazowej WIBOR 1M w kolejnych miesiącach Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego. c) Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu oferty cenowej należy
przyjąć, że rok ma 365 dni. d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu karencji w spłacie zaciągniętego
kredytu do dnia 29 września 2019 r. Karencja w spłacie kredytu dotyczyć będzie tylko kapitału. e)
W okresie obsługi kredytu, spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie. f) Terminy
spłaty kredytu: spłata nastąpi w terminie do 30 grudnia 2025 r. Poszczególne raty winny
przedstawiać się następująco: 2 000 zł w terminie do 30 września 2019 r. 2 000 zł w terminie do 30
czerwca 2020 r. 2 000 zł w terminie do 30 czerwca 2021 r. 2 000 zł w terminie do 30 czerwca 2022
r. 13 300 zł w terminie do 30 czerwca 2023 r. 13 300 zł w terminie do 30 września 2023 r. 13 300 zł
w terminie do 30 grudnia 2023 r. 18 000 zł w terminie do 30 czerwca 2024 r. 16 000 zł w terminie
do 30 września 2024 r. 16 000 zł w terminie do 30 grudnia 2024 r. 18 000 zł w terminie do 30
czerwca 2025 r. 16 000 zł w terminie do 30 września 2025 r. 16 000 zł w terminie do 30 grudnia
2025 r. g) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub
całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. h) Wymagany termin realizacji
zamówienia: do dnia 14 grudnia 2018 r. i) Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)
przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 66.11.30.00 – 5. j) Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

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: 17/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37581.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
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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 Spółdzielczy w Czersku
Email wykonawcy: info@bsczersk.pl
Adres pocztowy: ul. Dr. Zielińskiego 4
Kod pocztowy: 89-650
Miejscowość: Czersk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 21179.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21179.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21179.60
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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