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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579756-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chrzanów: Usługi udzielania kredytu
2019/S 236-579756

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 2
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w kwestiach merytorycznych – Anna Guzik – Dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie, Maria Zielińska – Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie, tel. 32/625 79 67 w zakresie formalnym – Ewelina Porębska – tel. 32-625-79-47
E-mail: przetargi@powiat-chrzanowski.pl 
Tel.:  +48 326257900
Faks:  +48 326257955
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-chrzanowski.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat-chrzanowski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią...
Numer referencyjny: ZP.272.6.U.PN.2019

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 459 192.63 PLN / Najdroższa oferta: 1 459 192.63 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chrzanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
1. Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w następujących wysokościach i terminach: I transza w wysokości
2 000 000 PLN w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, kolejne transze w terminie do 7 dni
roboczych od złożenia wniosku o wypłatę transzy przez Kredytobiorcę w wysokościach określonych we
wniosku, w terminie do 31.12.2019 r.
3. Zastrzega się możliwość niewykorzystania przez kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu.
4. Okres kredytowania 13 lat budżetowych – od 2019 r. do 2031 r.
5. Pierwsza spłata kapitału nastąpi do dnia 31.3.2025 r., po czym kolejne spłaty kredytu będą się odbywały w
okresach kwartalnych. Planowany harmonogram spłaty kredytu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z niżej wymienionymi
zasadami: a/ stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR 3M (trzymiesięcznej), liczonej jako
średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego kwartalny okres obrachunkowy oraz
ze stałej marży banku, określonej w punktach procentowych, b/zmiana oprocentowania skutkuje z pierwszym
dniem kwartału kalendarzowego, c/ odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
7. Spłata odsetek liczonych z chwilą uruchomienia kredytu, od faktycznie wykorzystanej kwoty będzie
następowała w okresach kwartalnych. Przy czym za okres obrachunkowy przyjmuje się kwartał kalendarzowy.
Naliczone odsetki będą płatne w terminie pierwszego dnia roboczego po zakończeniu kwartalnego okresu
obrachunkowego.
8. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok trwa 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni
kalendarzowych.
9. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 1 % kwoty zaciąganego kredytu.
10. Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia transzy
kredytu.
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11. Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych
opłat od kwoty kredytu, który nie został wykorzystany przez Zamawiającego.
12. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
13. Zagwarantowanie przez Bank na rzecz Zamawiającego – w zależności od woli Zamawiającego przyjęcia
przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu Banku o zamiarze spłaty w
terminie 7 dni przed jej realizacją.
14. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu na wniosek Zamawiającego.
15. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia przez jego skrócenie
lub wydłużenie oraz możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Za wydłużenie
bądź skrócenie okresu kredytowania, jak również zmianę harmonogramu spłat kredytu Bank kredytujący nie
będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji poza kosztami obsługi kredytu przedstawionymi w ofercie
Wykonawcy. Załączniki wyszczególniono w punkcie 3 w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas uruchomienia transz kredytu od dnia podpisania umowy/złożenia wniosku o
wypłatę kolejnych transz / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-469148

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.272.6.U.2019

Część nr: 1

Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469148-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Bożego Ciała 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 31-059
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Adres pocztowy: al. Henryka 22
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 459 192.63 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019


