
Ogłoszenie nr 500139777-N-2018 z dnia 19-06-2018 r. 

Gmina Fałków: Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 3.300.000,00zł 
na zadania inwestycyjne Gminy Fałków realizowane w 2018 roku

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: 565024-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260 
  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, 
faks 447 873 535. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 3.300.000,00zł na zadania 
inwestycyjne Gminy Fałków realizowane w 2018 roku 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zp.271.3.2018 
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 zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 
3 300 000,00zł na zadania inwestycyjne Gminy Fałków realizowane w 2018 roku. Wykaz zadań 
inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Zakres 
zamówienia: 1. Wykorzystanie kredytu – w częściach od dnia podpisania umowy do dnia 
30.11.2018r - systematycznie wypłacane w transzach po zrealizowaniu danej inwestycji, do 7 dni 
od dyspozycji kredytobiorcy. Uwaga: Do celu porównania i oceny ofert, wykorzystanie i 
uruchomienie pełnego kredytu należy przyjąć teoretycznie na dzień 01.06.2018r 2. Zamawiający 
zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu. Odsetki naliczane będą 
jedynie od faktycznie wykorzystanego kredytu licząc od dnia uruchomienia poszczególnej 
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transzy. 3. Spłata kredytu oraz odsetek: - rozpoczęcie spłaty odsetek – od uruchomienia transzy 

kredytu - rozpoczęcie spłaty kapitału od 01.10.2019r., - zakończenie spłaty kapitału i odsetek 

31.12.2025r., uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego 

części. W takim przypadku odsetki zostaną zaktualizowane 4. Odsetki od wykorzystanego 

kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i płatne przelewem do 15 dnia miesiąca, 

począwszy od 15 dnia miesiąca następującego po przekazaniu transzy pieniędzy na rachunek 

Gminy. Spłata kapitału odbywać się będzie w okresach kwartalnych do 15 dnia pierwszego dnia 

miesiąca danego kwartału 5. Odsetki i prowizja: - spłata odsetek: miesięcznie, pierwszy okres 

obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się w ostatnim 

dniu danego miesiąca, - przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w 

miesiącu i w danym roku kalendarzowym (365 lub 366 dni w roku przestępnym), - koszt 

kredytu: WIBOR 3M i stała marża na cały okres kredytowania, - Zamawiający zastrzega, że 

kredyt będący przedmiotem zamówienia nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, 

np.: z tytułu opłat, prowizji, itp. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy 

kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty transz kredytu od spełnienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank 

będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Fałków, na 

sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami. Nie 

przewiduje się złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. 7. 

Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy 

Fałków oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. 8. Zamawiający oświadcza, że 

informacje niezbędne do przygotowania oferty, stanowią załącznik nr 5 do SIWZ oraz dostępne 

są do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fałków pod 

adresem http://bip.falkow.pl/ lub w Urzędzie Gminy Fałków , 26-260 Fałków, ul.Zamkowa 1A 

1, pok. 113 . Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

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: 19/06/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 357000.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 287146.69 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 287146.69 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306290.51 

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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