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GKLP.271.27.2018                                                                           Izbica Kuj., dnia 27.09.2018 r. 

  
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań 

 
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: 612943-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 500215711-N-2018  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Izbica Kujawska, Krajowy numer identyfikacyjny 91086685000000, ul. ul. Marszałka 
Piłsudskiego  32, 87865   Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 
542 865 009, e-mail urzad@izbicakuj.pl, faks 542 865 009.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.izbicakuj.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
GKLP.271.27.2018  
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: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 
2.857.544,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
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obejmuje w szczególności : Łączna kwota kredytu: 2.857.544,00 zł Okres kredytowania: do 
30 listopada 2028 roku Spłata kapitału: w dziesięciu latach – począwszy od roku 2019 do 
2028, w wysokościach i terminach: - w roku 2019 – 279.644,00 złotych – do dnia 28 lutego – 
60.000,00 zł, do dnia 30 kwietnia – 60.000,00 zł, do dnia 31 lipca – 60.000,00 zł, do dnia 31 
października 99.644,00 zł - w roku 2020 – 217.000,00 złotych – do dnia 29 lutego – 
54.250,00 zł, do dnia 30 kwietnia – 54.250,00 zł, do dnia 31 lipca – 54.250,00 zł, do dnia 30 
listopada 54.250,00 zł - w roku 2021 – 160.000,00 złotych – do dnia 28 lutego – 40.000,00 zł, 
do dnia 30 kwietnia – 40.000,00 zł, do dnia 31 lipca – 40.000,00 zł, do dnia 30 listopada 
40.000,00 zł - w roku 2022 – 310.000,00 złotych – do dnia 28 lutego – 85.000,00 zł, do dnia 
30 kwietnia – 75.000,00 zł, do dnia 31 lipca – 75.000,00 zł, do dnia 30 listopada 75.000,00 zł 
- w roku 2023 – 170.000,00 złotych – do dnia 28 lutego – 42.500,00 zł, do dnia 30 kwietnia – 
42.500,00 zł, do dnia 31 lipca – 42.500,00 zł, do dnia 30 listopada 42.500,00 zł - w roku 2024 
– 249.900,00 złotych – do dnia 29 lutego – 62.475,00 zł, do dnia 30 kwietnia – 62.475,00 zł, 
do dnia 31 lipca – 62.475,00 zł, do dnia 30 listopada 62.475,00 zł - w roku 2025 – 400.000,00 
złotych – do dnia 31 marca – 100.000,00 zł, do dnia 30 czerwca – 100.000,00 zł, do dnia 30 
września – 100.000,00 zł, do dnia 30 listopada 100.000,00 zł - w roku 2026 – 406.000,00 
złotych – do dnia 31 marca – 106.000,00 zł, do dnia 30 czerwca – 100.000,00 zł, do dnia 30 
września – 100.000,00 zł, do dnia 30 listopada 100.000,00 zł - w roku 2027 – 425.000,00 
złotych – do dnia 31 marca – 125.000,00 zł, do dnia 30czerwca – 100.000,00 zł, do dnia 
30września – 100.000,00 zł, do dnia 30 listopada 100.000,00 zł - w roku 2028 – 240.000,00 
złotych – do dnia 31 marca – 60.000,00 zł, do dnia 30 czerwca – 60.000,00 zł, do dnia 30 
września – 60.000,00 zł, do dnia 30 listopada - 60.000,00 zł. Spłata odsetek: na ostatni dzień 
każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy 
kredytu, Oprocentowanie kredytu: zmienne, wyrażone jako WIBOR M + stała marża Banku, 
Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Uruchomienie kredytu – 
termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego – - 2.857.544,00 zł w dniu 28 
września 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w 
późniejszych lub wcześniejszych terminach, innych kwotach oraz niewykorzystania całej 
kwoty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od niewykorzystanej części 
kredytu. W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy 
harmonogram spłat rat kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty 
całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prowizja - jednorazowo, 
wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu  
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: 26/09/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 400000.00  
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Waluta pln  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  
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 Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko - Pomorski  
Email wykonawcy: torun@bgk.pl  
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 28  
Kod pocztowy: 87-100  
Miejscowość: Toruń  
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
nie 
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 382731.86  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 382731.86  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 382731.86  
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.  
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 

 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na 
stronie portalu internetowego UZP: www.bzp.uzp.gov.pl dnia 27.09.2018 r. Ogłoszenie nr 
500232283  -N-2018 

 

 

    BURMISTRZ 

    Marek Dorabiała 


