
Ogłoszenie nr 500140820-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Powiat Pabianicki: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2018 roku do
wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

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: 534355-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500073442-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. ul. Piłsudskiego  2, 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 42 22 54 000, e-mail smarcin@powiat.pabianice.pl, faks 422 159 166.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2018 roku do wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FN.272.1.2018

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 niniejszego zamówienia jest kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2018 roku do wysokości 5 200 000,00
zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Okres kredytowania – 7 lat. Okres karencji przy spłacie kredytu do dnia 27 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na
zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczonej jako średnia z ostatnich 10 dni

miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z
oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla konkretnego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio
notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. Spłata odsetek następować będzie w okresach
miesięcznych. Spłata kapitału następować będzie każdego miesiąca w następujących ratach : - od 28 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020

roku – miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca w kwocie 20 000,00 zł, - od 29 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca w kwocie 38 000,00 zł, - od 31 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2025 roku miesięcznie w
ostatnim dniu roboczym miesiąca w kwocie 106 500,00 zł, (dokładny dzień został określony w tabeli), - ostatnia rata 30 maja 2025 roku w
kwocie 104 000,00 zł. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel „in blanco” Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu z rachunku

kredytowego na rachunek podstawowy budżetu powiatu nr 83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 otwarty przy Starostwie Powiatowym w
Pabianicach w banku PKO BP S.A. Oddział w Pabianicach. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz
wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za
okres jego faktycznego wykorzystania.

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: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 738500.00
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 31
Kod pocztowy: 98-220
Miejscowość: Zduńska Wola
Kraj/woj.: łódzkie

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 579317.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 579317.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 729228.55

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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