
Ogłoszenie nr 500231174-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

Gmina Fredropol: „Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w 
latach 2019 - 2038”

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: 602482-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15, 
37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail 
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. 
Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KI.271.9.2018
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: 
1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1.1. Kredyt długoterminowy w kwocie 900 
000,00 zł ze spłatą w latach 2019 – 2038. 1.2. Spłata kredytu w równych ratach 
kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału wymagana w ostatnim dniu 
roboczym miesiąca kończącego dany kwartał: ROK KAPITAŁ 201945 000,00 zł (11 
250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2020 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie 
x 4 kwartały) 2021 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2022

45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2023 45 000,00 zł 
(11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2024 45 000,00 zł (11 250,00 zł 
kwartalnie x 4 kwartały) 2025 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 
kwartały) 2026 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2027 45 
000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 202845 000,00 zł (11 250,00 zł 
kwartalnie x 4 kwartały) 2029 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 
kwartały) 2030 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2031 45 
000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 203245 000,00 zł (11 250,00 zł 
kwartalnie x 4 kwartały) 2033 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 
kwartały) 2034 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2035 45 
000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 203645 000,00 zł (11 250,00 zł 
kwartalnie x 4 kwartały) 2037 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 
kwartały) 2038 45 000,00 zł (11 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) - kredyt w
złotych polskich; 1.3. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy na
podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub 
pisemnie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku przesłania faksem lub pocztą 
elektroniczną Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do 
czego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany. 1.4. Kredyt przekazany do 



dyspozycji Zamawiającego ( przelewem na wskazane konto bankowe) w jednej 
transzy. 1.5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracja 
wekslową. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. 
Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu. 1.6. Okres 
kredytowania: do 31 grudnia 2038 r. lub do dnia uregulowania wszystkich 
zobowiązań wynikającej z umowy lub jej zmian. 1.7. Spłata rat i odsetek od 
kredytu nastąpi począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 r. dnia 31marca 2019
do końca ostatniego kwartału 2038 r. dnia 31 grudnia 2038 roku włącznie. Gdy 
termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, należy 
przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 1.8. Na wniosek Zamawiającego, w
uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, 
możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 1.9.

Oprocentowanie kredytu wg WIBOR 3M z dnia 12 lipca 2018 r. (stawka WIBOR 
1,70% do celów wyliczenia kredytu), powiększone o ewentualną marżę Wykonawcy. 
1.10. Marża banku określona w procentach musi być stała w okresie kredytowania 
(obowiązywania umowy). 1.11. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek 
(stawka WIBOR 3M 1,70% z dnia 12 lipca 2018 r. + stała marża banku). 1.12.

Terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kredytu. 
1.13. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie zmiennej stopy, 
opartej na stawce WIBOR 3M. 1.14. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki 
WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 1.15.

Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o 
rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc 
ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. 1.16.Spłaty odsetek dokonywane będą do
ostatniego dnia kwartału. 1.17. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub 
odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą 
kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 1.18.

Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i marży banku od 
udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu 
przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 
1.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany 
harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku 
wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego 
wykorzystania, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego 
terminu powiadomienia wykonawcy o zamierzonej spłacie. 1.20. Możliwość 
wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych 
rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, 
bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w 
ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o 
kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.) 1.21.Oprocentowanie kredytu do oferty 
wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 3M - notowanie z 
dnia 12 lipca 2018 r. 1.22. Marża banku określona w ofercie przetargowej 
pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 1.23.

Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy kredytu - 
zerowa. 1.24. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i 
niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 1.25. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych 
kosztów i opłat i prowizji. 1.26. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie 
zgodnym ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. Wypłata kredytu na wniosek 
zamawiającego w ciągu oferowanego okresu postawienia do dyspozycji transzy 
kredytu bez dodatkowych kosztów opłat i prowizji. 1.27. Zabezpieczenie spłaty
kredytu - weksel własny in blanco. 1.28. Zamawiający wymaga dołączenie przez 
Wykonawcę do oferty projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek 
obejmującej zapisy niniejszego punktu
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: 20/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 345537.67 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
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 Dynowie 
Email wykonawcy: centrala-BS.Dynow@bankbps.pl 
Adres pocztowy: 36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 3 
Kod pocztowy: 36-065 
Miejscowość: Dynów 
Kraj/woj.: podkarpackie 

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 345752.08 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345752.08 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345752.08 
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. 


