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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Słońsk
Adres pocztowy: Sikorskiego 15
Miejscowość: Słońsk
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-436
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: BEATA SROKA
E-mail: zcawojta@slonsk.pl 
Tel.:  +49 957572271
Faks:  +49 957572268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slonsk.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 kredytu długoterminowego
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zcawojta@slonsk.pl
www.slonsk.pl
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1.1 udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 1.888.801,00zł z przezn. na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2 Kredyt w PLN.
1.3 Okres kredytowania – 246 m-cy.
1.4 Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części bez dod. opłat i prowizji.
1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego 
zadłużenia.
1.6 Spłata odsetek w okr. kwartalnych, na koniec kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.09.2020r.
1.7 Zabezpieczenie – weksel in blanco.
2.1 Oprocentowanie naliczane kwartalnie w stosunku rocznym w/g zmiennej stopy procentowej WIBOR 
3M,skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku.
2.2 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania przyjmowana będzie wielkość 
WIBORdla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podst. stawki WIBOR 3M z 
ostatniego dnia robocz. kwartału poprzedz. okres naliczania odsetek tj. 1,17%.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Słońsk - 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15, woj. lubuskie Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie1.888.801,00zł 
(słownie złotych: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2 Udzielenie kredytu w PLN.
1.3 Okres kredytowania – 246 miesięcy (termin wymagany).
1.4 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego 
zadłużenia.
1.6 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek –
30.09.2020r.
1.7 Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco.
2.1 Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy 
procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku.
2.2 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość 
WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki 
WIBOR3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,17%. Zmiana 
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wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres 
odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału.
3. Spłata kredytu będzie się odbywać w okresach kwartalnych, według harmonogramu spłaty, stanowiącego 
załącznik do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: 2020/S 116-281832

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.271.6.2020

Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281832-2020:TEXT:PL:HTML
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w 
terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
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