
Ogłoszenie nr 500277103-N-2018 z dnia 20-11-2018 r. 

Urząd Miasta Milanówka: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Milanówek w 

wysokości 3 822 162,33 PLN  

 

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: 631468-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500245267-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny, ul. Kościuszki  45, 

05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109,  

e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (url): https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11355-zp-271-29-bk-2018-udzielenie-kredytu-

dlugoterminowego-gminie-milanowek-w-wysokosci-3-822-162-33-zl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Milanówek w wysokości 3 822 162,33 PLN  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.29.BK.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 polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu 

długoterminowego w wysokości 3 822 162,33 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu 

budżetowego. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) postawienie 

kredytu do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 4 dni 

od dnia zawarcia umowy, 2) uruchomienie środków następować będzie na podstawie 

polecenia przelewu, w dowolnych kwotach i terminach do końca roku 2018, 3) odsetki 

naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty 

odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w 



roku, począwszy od 20 grudnia 2018 roku, 4) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim 

dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres obrachunkowy, 5) spłata kapitału 

będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres 

obrachunkowy, 6) karencja w spłacie kapitału – 30 marca 2020 roku, 7) ostateczny termin 

wykorzystania kredytu – do 31 grudnia 2018 roku. 8) Koszty obsługi kredytu stanowią: - 

oprocentowanie kredytu – zmienne; - oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi 

sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, 

poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty 

związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą 

kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i 

przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie 

kredytowania; - prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 3 822 162,33 zł. 

Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem 

kredytu. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 10) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i 

deklaracja wekslowa. 11) W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie 

koszty wymienione w pkt 8. 12) Zamawiający określa standardy jakościowe odnoszące się do 

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, tj.: - przeznaczenie kredytu; kredyt na 

sfinansowanie deficytu; - kwotę kredytu; w kwocie 3 822 162,33 zł; - walutę kredytu: PLN; - 

okres kredytowania; od momentu pobrania kredytu w 2018 roku tj. 20 grudnia 2018 roku do 

końca 2024 roku; - okres karencji w spłacie kapitału; od momentu pobrania kredytu w 2018 

roku tj. 20 grudnia 2018 roku do jego pierwszej spłaty kapitału tj. do dnia 30 marca 2020 

roku; - terminy i kwoty spłaty rat kapitałowych; Kwartalnie począwszy od ostatniego dnia 

pierwszego kwartału w 2020 roku do końca 2024 roku; - sposób naliczania i terminy spłaty 

rat odsetkowych; zawarty w zał. nr 5 do SIWZ Tabela kosztów tj. wskazano liczbę dni za 

okres, za który należy naliczyć odsetki i wskazano termin naliczenia, który przypada na 

ostatni dzień kwartału począwszy od 31.12.2018 roku do końca 2024 roku. 13) Do oceny 

zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały: - 

Uchwała budżetowa na 2018 rok Nr 383/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 

2017 roku. Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego 

https://milanowek.pl/bip/menuprzedmiotowe/uchwaly?start=50 - Uchwała Nr 457/XLVII/18 

Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018-2024 (uchwała zawiera aktualną prognozę długu wraz ze 

wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych) – załącznik. Uchwała 

znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego https://milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/uchwaly -Uchwała Nr Wa.81.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22.01.2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Miasta Milanówka – załącznik. Uchwała znajduje się na stronie 

internetowej BIP-u Zamawiającego https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/opinie-

rio/10386-opinie-uchwaly-rio-2018 - Sprawozdania Rb – 27S , Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – N, 

Rb-Z za I półrocze 2018 r. wg zał. nr 7 do SIWZ - Uchwała Składu Orzekającego RIO w 

Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Milanówek kredytu 

długoterminowego – załącznik (uchwała RIO zostanie dołączona przed podpisaniem umowy 

po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 822 162,33 zł). 

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków 

dostarczonych przez Wykonawców na etapie prowadzonego postępowania jak również przed 

podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ 

wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w 

związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ.  



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: 15/11/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 500000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

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 Białej Rawskiej  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II lok.38  

Kod pocztowy: 96-230  

Miejscowość: Biała Rawska  

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 308546.15  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 308546.15  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347637.97  

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.  
 

 

                                                                                                        Zatwierdził: 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                                                

                                      Marek Sudomirski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr kanc. ORG.0051.382.2018z dnia  20 października 2018r. do dnia 26 października 2018r.  


