
 

Ogłoszenie nr 510012745-N-2019 z dnia 21.01.2019r. 

 
Urząd Miasta i Gminy Pasym: Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Zamieszczenie 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: 659270-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Pasym, krajowy numer identyfikacyjny 

53831400000, ul. Rynek  8, 12-130   Pasym, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 

6212011 w. 35, faks 896 212 010, e-mail umig@pasym.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.pasym.pl 

Adres profilu: Nie dotyczy 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

RRG.271.22.2018 

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 zamówienia jest: 

usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na: 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące funkcje: 



 

1) postawić do dyspozycji Gminy Pasym kwotę 8 754 941,59 zł (słownie: osiem milionów 

siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych i 59/100) poprzez 

przelanie ww. kwoty na rachunek bieżący budżetu Gminy Pasym.  

2) Charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: brak 

3) Od wykonawcy należy żądać następujących dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie jakości 

i warunków eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia: brak 

Warunki dotyczące zamówienia: 

- uruchomienie kredytu na podstawie pisemnych dyspozycji (jednej lub więcej niż jednej) 

składanych przez Zamawiającego w okresie od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 

grudnia 2018 r.  

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz 

wcześniejszej jego spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 

- jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód 

Wykonawcy, to odsetki (brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą, 

częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż 

wynikającej z umowy kredytowej i innych), 

- odsetki naliczane będą za okres faktycznego korzystania z kredytu od kwot sald na rachunku 

kredytowym, prowadzonym przez Wykonawcę, uwzględniających wszystkie dokonane spłaty, 

- oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 3M lub WIBOR 6M (do wyboru przez 

Wykonawcę), 

- spłata odsetek od kredytu począwszy od miesiąca stycznia 2019 r. 

- spłata kredytu jednorazowa lub w więcej niż jednej ratach z ostatecznym terminem spłaty do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

- data wymagalności rat (raty) kapitałowych – 31.12.2019 r. 

- data wymagalności rat odsetkowych – zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku, nie wcześniej 

niż 31.01.2019 r. Jeżeli jest to niesprzeczne z tymi procedurami, to w ostatnim dniu poszczególnych 

miesięcy (począwszy od stycznia 2019 r.). Data wymagalności ostatniej raty odsetkowej – nie 

później niż 31.12.2019 r. 

- oprocentowanie kredytu w danym miesiącu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( lub 

WIBOR 6M) lub średnią arytmetyczną stawki WIBOR 3M (lub WIBOR 6M), ustaloną zgodnie z 

procedurami wewnętrznymi banku.  

- oprocentowanie kredytu w danym miesiącu stanowi sumę:  

 stawki WIBOR 3M ( lub WIBOR 6M) lub średniej arytmetycznej jednej z tych stawek z 

pewnego okresu (ustalonej zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku), o której wyżej 

mowa, oraz 

 marży banku (dodatniej lub ujemnej), niezmiennej w całym czasie trwania umowy 

kredytowej, 

- sposób obliczania (lub ustalania) stawki referencyjnej powinien umożliwiać obliczenie 

oprocentowania kredytu w danym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca.                       

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest 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:  

Nie dotyczy 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT: 157 588.95 

Waluta: PLN 

 

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: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Północno-

Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku 

Email wykonawcy:  

Adres Pocztowy: ul. Puławska 15 

Kod pocztowy: 02-515 

Miejscowość: Warszawa 

Kraj/woj.: mazowieckie 

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 94991.10 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 94991.10 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147082.99 

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: Nie dotyczy 

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

 

 

          BURMISTRZ MIASTA PASYM 

 

                  /-/ Cezary Łachmański 


