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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240032-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała: Usługi udzielania kredytu
2013/S 138-240032

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Biała
Rynek 10
Osoba do kontaktów: Andrea Sokol
48-210 Biała
POLSKA
Tel.:  +48 774388559
E-mail: zp@biala.gmina.pl
Faks:  +48 774387679
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.biala.gmina.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: JST

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków
majątkowych 1) Dotacja na realizację zadania „Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezbędną
infrastrukturą wewnętrzną” na kwotę 1.800.000 zł.” 2)„Budowa dróg na ulicy H. Sawickiej i Stare Miasto w Białej”
na kwotę 660.000zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240032-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@biala.gmina.pl
http://www.bip.biala.gmina.pl
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1.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków
majątkowych
1) Dotacja na realizację zadania „Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezbędną
infrastrukturą wewnętrzną” na kwotę 1.800.000 zł.”
2)„Budowa dróg na ulicy H. Sawickiej i Stare Miasto w Białej” na kwotę 660.000zł.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 PLN na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych w 2013r.
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2014-2027
Na następujących zasadach:
Okres kredytowania około 168 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do
30 czerwca 2027 r.
Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę.
W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu:
30.06.2013 r.
Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu
nastąpi na wniosek kredytobiorcy.
Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy.
Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 2027 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po
zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca).
Okres karencyjny do dnia 30.06.2014r. (dotyczy rat kapitałowych).
Pierwsza rata spłaty od 30 czerwca 2014 r.
Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów.
Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 4 do SIWZ.
Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko)
Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych
wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest
oprocentowanie powiększone * lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku
rocznym
(*niepotrzebne skreślić),
Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu.
Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M -
średni WIBOR 1 M na miesiąc marzec w wysokości 3,48 %.
zabezpieczenie: Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową i
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 988 164,27 i najwyższa oferta 1 171 745,33 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GKZP.271.8.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

17.7.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bank Spółdzielczy w Białej
ul. Prudnicka 29A
48-210 Biała
POLSKA
E-mail: bank@bsbiala.pl
Tel.:  +48 7743885320
Faks:  +48 774388516

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 100 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 988 164,27 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A

mailto:bank@bsbiala.pl


Dz.U./S S138
18/07/2013
240032-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

4/4

18/07/2013 S138
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”).
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
Zamawiającego.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2013

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

