
Ogłoszenie nr 500025503-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. 

Gmina Szczuczyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 
2.400.000,00 zł z tego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie 1.364.208,00 zł oraz finansowanie planowanego 
deficytu budżetu w kwocie 1.035.792,00 zł. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
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: 575919-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23, 19230   Szczuczyn, 
woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.  
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł z tego na spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.364.208,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu 
budżetu w kwocie 1.035.792,00 zł. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
FN.272.1.2017 
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 udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł z tego na spłatę 
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.364.208,00 zł oraz finansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.035.792,00 zł. Wymagania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu – 1.035.792,00 zł., spłata wcześniej zaciągniętych 
kredytów – 1.364.208,00 zł. b) kwota i waluta kredytu: 2.400.000 PLN, c) okres kredytowania: 100 miesięcy, (96 
m- cy spłaty + 4 m- ce karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2018r. e) terminy spłaty 
kapitału: miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M 
( wielkość ustalona w oparciu o średnią) stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego 
dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa 
procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej 
średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w 
całym okresie kredytowania. h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) okres karencji w spłacie odsetek: brak 
karencji, j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. k) pożądany termin zawarcia umowy: 11 wrzesień 2017r., 
l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%, ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej 
od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty 
kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji, n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, 
rzeczywistego zadłużenia, o) data wykorzystania kredytu: do 28.12.2017r. p) Zamawiający dopuszcza podpisanie 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe. r) za dzień 
uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień 01.09.2017r. s) Zamawiający nie realizuje 
postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. t) Kredyt będzie udostępniony dla 
Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji e-mail w ciągu maksymalnie 3 dni od chwili zapotrzebowania 
przez Zamawiającego określonej kwoty. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty 



kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków z innych źródeł. - 
wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat, - wydłużenia okresu spłaty kredytu po uprzednim 
złożeniu stosownego wniosku do banku, pod warunkiem posiadania zdolności do spłaty kredytu w okresie 
wydłużonego kredytowania. - dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym 
okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu, - wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że winna 
zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji. 
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: 08/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 258151.69  

Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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:  
tak 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie - lider 
Email wykonawcy: um@szczuczyn.pl  

Adres pocztowy: ul. Plac Tysiąclecia 27,  

Kod pocztowy: 19-230  
Miejscowość: Szczuczyn  

Kraj/woj.: podlaskie  
 

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 
 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem,  

Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1  

Kod pocztowy: 18-420  
Miejscowość: Jedwabne  

Kraj/woj.: podlaskie  

 
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 258151.69  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 258151.69  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 355843.21  
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.  

  

 


