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Ogłoszenie nr 500002547-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.

Gmina Sobótka: „Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa

budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ” 
  

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: 626012-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55050  
Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail
przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa
budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GNiZP.271.17.2017

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: 

1)Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Sobótka kredytu długoterminowego w
wysokości 1.500.000,00 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych) na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej –
przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”. Szczegółowy opis
warunków udzielania kredytu: 1.Waluta kredytu: złoty polski (PLN); 2.Udzielenie kredytu w
2017 roku w wysokości 1.500.000,00 zł w maksymalnej liczbie 2 transz w terminie do 28
grudnia 2017 roku. 3.Określenie terminu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego
nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki. Transza
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kredytu zostanie przelana przez Bank na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w
umowie kredytowej w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zapotrzebowania na środki.
4.Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu, niż określona w umowie o udzielenie kredytu, bez dodatkowych
kosztów. 5.Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości oraz za wcześniejszą spłatę kredytu
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. 6.Formę zabezpieczenia kredytu stanowić
będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslowa. 7.Jedynym kosztem kredytu
będzie jego oprocentowanie, a Zamawiający nie zostanie z tytułu udzielonego kredytu obciążony
innymi kosztami i dodatkowymi prowizjami 8.Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej
stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązujące na każdy dzień
okresu odsetkowego (miesiąca), powiększonej o stałą marżę banku wyrażona w punktach
procentowych, ewentualnie pomniejszonej o bonifikatę wyrażoną w punktach procentowych. W
przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy
stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym
od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR
1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 9.O
wysokości oprocentowania w każdym kolejnym okresie odsetkowym Bank będzie informował
Kredytobiorcę na piśmie. 10.Doliczona do stawki WIBOR 1M marża banku liczona w % od
kwoty faktycznie udzielonego kredytu obejmująca wszystkie koszty związane z uruchomieniem,
zabezpieczeniem spłaty i obsługa kredytu nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy
kredytowej. 11. Odjęta ewentualnie od stawki WIBOR 1M i stałej marży banku bonifikata nie
może ulec pomniejszeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 12.Należne odsetki naliczane
będą za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek
dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokości należy poinformować Kredytobiorcę.
13.Kredyt spłacany będzie w ratach, a odsetki liczone będą od salda kredytu. 14. Odsetki od
wykorzystanego kredytu będą płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty
otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek przy czym:
1)pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty kredytu i kończy się 31 grudnia
2017 roku, 2)kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po
zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, 3) ostatni okres obrachunkowy kończy się
w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 15.Ostatnia rata odsetek będzie płatna w
terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 16.Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu
należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień uznany
za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy. 17. Odsetki od całego okresu
kredytowania powinny być liczone metodą oparta na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych
miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. 18.Odsetki od zaciągniętego kredytu
nie będą kapitalizowane. 19.Karencja w spłacie kredytu – do 31.05.2018 roku. 20.Spłata rat
kredytu następować będzie w latach 2018 – 2020 w trzech równych rocznych ratach
kapitałowych: 500.000,00 zł rocznie, w terminie do 30 czerwca każdego roku. 21.W sytuacji gdy
termin spłaty raty kapitału przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy ostatnim
dniem terminu płatności raty kapitału będzie pierwszy dzień roboczy po wyznaczonych spłatach
raty kapitałowej. 22.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o
udzielenie kredytu, zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 23. W celu dokonania analizy finansowej
Gminy Sobótka, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie http://bip.sobotka.pl/ następujące informacje: 1)Sprawozdanie RB-NDS o
nadwyżce/deficycie Gminy Sobótka za 2016 rok i III kwartały 2017 roku, 2)Sprawozdanie Rb-
27S o dochodach Gminy Sobótka za 2016 rok oraz za okres od początku roku do 30 września
2017 roku, 3) Sprawozdanie Rb-28S o wydatkach Gminy Sobótka za 2016 rok oraz za okres od
początku roku do 30 września 2017 roku, 4)Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku oraz według
stanu na koniec III kwartału 2017 roku, 5)Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń według stanu na koniec IV kwartału 20116 roku oraz
według stanu na koniec III kwartału 2017 roku, 6)Bilans z wykonania budżetu Gminy sobótka
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, 7)Uchwałę Nr V/238/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o
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przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok, 8) Uchwałę
nr V/28/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25
stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w
uchwałach Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVIII/2015/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017 – 2020 oraz nr
XXVII/2016/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017
rok, 9)Uchwałę nr V/239/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobótka przedstawionym wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2017, 10)Uchwałę nr V/145/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości
spłaty przez Gminę Sobótka kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł,
wnioskowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 r. w związku z
realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej
– przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”, 11Zarządzenie Nr 30
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie
Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Sobótka za 2016 rok, 12)Uchwałę nr V/122/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2016 rok, 13Uchwała nr V/69/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy Sobótka za 2016 rok, 14)Uchwałę nr XXXIV/255/17 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2016, 15)Uchwałę nr XXXIV/256/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2016, 16)Uchwałę nr XXVIII/205/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata
2017 - 2020 17)Uchwałę nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok, 18) Uchwałę nr XXXII/245/17 Rady
Miejskiej w Sobótce z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobótka Na lata 2017 – 2020, 19)Uchwała nr XXXII/246/17 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy. 3Klauzule społeczne.

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: 28/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5970739 
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Rynek 4 
Kod pocztowy: 55-080 
Miejscowość: Kąty Wrocławskie 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 5970739 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5970739 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5994112 
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  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39
 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. 
Wybrana oferta nr 2 przedstawia najniższą cenę spośród ofert złożonych, jak również spełniła
wymagania ustanowione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Cena oferty brutto: 59.707,39 zł. Liczba pkt. w kryterium
cena i inne kryteria łącznie 100 pkt.


