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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 377832-2013 z dnia 2013-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godów
1) Kredyt długoterminowy do kwoty 2.711.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013
roku. 2)Kredyt uruchamiany w transzach, wypłacany w terminie do 5 dni od dnia odebrania zapotrzebowania przez
bank na jego...
Termin składania ofert: 2013-09-27

Godów: Kredyt bankowy dla Gminy Godów
Numer ogłoszenia: 420010 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 377832 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, tel. 32 47 65 065, 47 65 063,
faks 32 4765100.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy dla Gminy Godów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Kredyt długoterminowy do kwoty 2.711.000,00 na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. 2) Kredyt uruchamiany w transzach, wypłacany w terminie do
5 dni od dnia odebrania zapotrzebowania przez bank na jego uruchomienie. Forma powiadomienia ustalona w
umowie zawartej z bankiem - dopuszcza się formę papierową poprzedzoną mailem lub faxem na wskazany w
umowie numer faxu i mail. W takim wypadku liczy się data otrzymania przez bank faxu bądź maila. 3) Kredyt
ostatecznie zostanie wykorzystany do dnia 30.12.2013 roku. 4) Okres kredytowania liczy się od dnia podpisania
umowy do dnia spłaty kredytu 31.12.2023 roku. 5) Pozostałe warunki : a) spłata kredytu: w ratach: 2014 rok:
271.100,00 2015 rok: 271.100,00 2016 rok: 271.100,00 2017 rok: 271.100,00 2018 rok: 271.100,00 2019 rok:
271.100,00 2020 rok: 271.100,00 2021 rok: 271.100,00 2022 rok: 271.100,00 2023 rok: 271.100,00 b) Raty
miesięczne w każdym z lat w kwotach: styczeń 22.500,00 luty - grudzień: 22.600,00 c) terminy płatności rat: do
ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany przez bank w umowie rachunek, jeśli ostatni dzień miesiąca jest
sobotą lub dniem wolnym od pracy, terminem spłaty jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, d)
odsetki: płatne z dołu w okresach miesięcznych w terminie płatności raty - ustalane od kwoty bieżącego
zadłużenia (tzw raty malejące); jeśli ostatni dzień miesiąca jest sobotą lub dniem wolnym od pracy, terminem
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spłaty jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu; odsetki liczone są od kwoty kredytu wykorzystanego
w momencie jego uruchomienia (przekazania na wskazany w umowie rachunek gminy). pierwsza płatność odsetek
nastąpi po uruchomieniu transzy kredytu. Odsetki płatne na ostatni dzień miesiąca od kwoty wykorzystanego
kredytu. e) karencja w spłacie kredytu - do dnia 31.01.2014 roku (1 rata spłaty kredytu), f) możliwość
niewykorzystania pełnej kwoty kredytu i brak z tego tytułu dodatkowych obciążeń, g) możliwość wcześniejszej
spłaty kredytu i brak z tego tytułu dodatkowych obciążeń; w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie,
odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej
spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów), h) niedopuszczalne są żadne dodatkowe opłaty i prowizje
związane z udzieleniem kredytu bądź jego obsługą i) odsetki miesięczne będą składać się ze średniej stawki
WIBOR 3M za kwartał poprzedzający miesiąc naliczania odsetek oraz stałej w całym okresie kredytowania marży
banku, j) zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku zmiany średniej
stawki WIBOR 3M OBJAŚNIENIE: średni WIBOR 3 M - np. ustalenie odsetek w zakresie płatności w umowie: I
kwartał (miesiące I,II,III) - średnia z tego okresu, obowiązuje do odsetek płatnych w miesiącu IV,V,VI, kolejne
okresy analogicznie. Do 7 dni od dnia podpisania umowy kredytowej bank przedłoży symulację spłaty kredytu z
odsetkami. k) odsetki od kredytu przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki ustalone w umowie
kredytowej powiększone o dwa punkty procentowe, l) żądanie wcześniejszej spłaty kredytu możliwe jest w
przypadkach wynikających z art. 75 prawa bankowego. CYTAT: Art. 75. 1. W przypadku niedotrzymania przez
kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank
może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. 2. Termin wypowiedzenia, o którym
mowa w ust. 1, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia
upadłością kredytobiorcy - 7 dni. 3. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę
zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez
kredytobiorcę programu naprawczego. 4. Przepis ust. 3 stosuje się przez cały okres realizacji programu
naprawczego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób należyty realizowany. Termin
wypowiedzenia w takim przypadku określony zostanie w umowie ale nie krótszy niż 90 dni. m) Zabezpieczenie
kredytu : weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, na której skarbnik złoży kontrasygnatę. n) Obsługa
kredytu może odbywać się za pośrednictwem rachunku technicznego. o) Zamawiający wyklucza możliwość
złożenia oświadczenia w trybie art. 95 Prawo bankowe. p) Pozostałe : W okresie obowiązywania umowy gmina
może przekazywać sprawozdania z wykonania budżetu w okresach kwartalnych w formie zapisu PDF jako skanu
dokumentu podpisanego przez Skarbnika, Wójta bądź upoważnione przez nich osoby, oraz sprawozdania opisowe
i opinie do nich wydawane sporządzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na wskazany w umowie mail..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 683232,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 457153,37
Oferta z najniższą ceną: 457153,37 / Oferta z najwyższą ceną: 589439,32
Waluta: PLN.
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