
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 442272-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kodrąb 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego  

do wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  

i pożyczek. Okres kredytowania - 50 miesięcy. Kredyt uruchomiony będzie... 

Termin składania ofert: 2013-11-12  

 

Kodrąb: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego 

Numer ogłoszenia: 484200 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 

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: 442272 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego 

długoterminowego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego  

do wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  

i pożyczek.  

Okres kredytowania - 50 miesięcy.  

Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 

230.000,00 zł w terminie do 30 listopada 2013 r., druga transza w wysokości do kwoty 

170.000,00 zł do 20 grudnia 2013 r. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji 

Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. 

Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=442272&rok=2013-10-30


- pierwszej transzy - niezwłocznie po podpisaniu umowy,  

- drugiej transzy - w terminie do 9 grudnia 2013 r.  

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20.12.2013 r.  

Kredyt spłacony będzie w terminie do 31.12.2017 roku w ratach. Pierwsza rata płatna będzie 

do dnia 31.01.2015 r. Raty płatne będą do końca każdego miesiąca w okresie kredytowania. 

Wysokość poszczególnych rat: w roku 2015, pierwsza rata w wysokości 4.163,00 zł i 11 rat  

w wysokości 4.167,00 zł każda, w roku 2016: pierwsza rata w wysokości 8.337,00 zł i 11 rat 

w wysokości 8.333,00 zł każda, w roku 2017: pierwsza rata w wysokości 20.837,00 zł i 11 rat 

w wysokości 20.833,00 zł każda.  

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram 

spłat kredytu ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat 

poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Kredyt jest 

oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa 

WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja 

stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany 

miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu stawkę WIBOR 1M obowiązującą  

w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia  

do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było 

prowadzone notowanie danej stawki WIBOR. Odsetki płatne miesięcznie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie 

pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem 

sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji. Pierwszym 

okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu 

uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty 

uruchomianej transzy (poprzez jej pomniejszenie). Dopuszcza się ustanowienia prawnego 

zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją 

wekslową wystawioną przez Gminę Kodrąb. Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in 

blanco.  

Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą 

jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) 

obsługi zadłużenia. Wszystkie wyżej wymienione warunki oraz postanowienia zawarte  

w rozdziałach 4 i 17 SIWZ stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.  

W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez 

Bank (Wykonawcę) projekcie umowy. 

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: 26.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ, ul. Wojska Polskiego 141a,  

97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 17850,00 

 Oferta z najniższą ceną: 17850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19950,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


