
Mokrsko: Przetarg nieograniczony na: UDZIELENIE ZAM AWIAJ ĄCEMU 
KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) Na zadan ie nr 1 - W 
WYSOKOŚCI do 253.000,00 ZŁ Z moŜliwością dopłat do odsetek z WFOŚiGW w Łodzi 
Na zadanie nr 2 W WYSOKOŚCI do 347.000,00 zł NA SFINANSOWANIE ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH: - Budowa wodociągu Mokrsko Wola II - Budowa wodociągu 
Mokrsko Tartak - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 Komorniki-Pasternik 
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w 
miejscowości Mokrsko. 
Numer ogłoszenia: 322953 - 2008; data zamieszczenia: 19.11.2008 
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: 235213 - 2008r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 
841 18 18, faks 043 886 32 77. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: 
UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ 
(PLN) Na zadanie nr 1 - W WYSOKOŚCI do 253.000,00 ZŁ Z moŜliwością dopłat do 
odsetek z WFOŚiGW w Łodzi Na zadanie nr 2 W WYSOKOŚCI do 347.000,00 zł NA 
SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: - Budowa wodociągu Mokrsko Wola II 
- Budowa wodociągu Mokrsko Tartak - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 
Komorniki-Pasternik - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami 
ścieków w miejscowości Mokrsko.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 
Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) NA SFINANSOWANIE 
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: - Budowa wodociągu Mokrsko Wola II - Budowa 
wodociągu Mokrsko Tartak - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 Komorniki-
Pasternik - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w 
miejscowości Mokrsko. Dla zadania nr 1 . a) W kwocie do 253.000,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 zł) z moŜliwością dopłat do oprocentowania z WFOŚiGW w 
Łodzi. b) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2013 roku. 
(zakończenie spłaty). c) Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach 



określonych w Formularzu cenowym (Harmonogramie spłaty kredytu i odsetek) - zał. Nr 5 do 
SIWZ. d) Karencja w spłacie naleŜności głównej kredytu do dnia 30.03.2009 r. e) Odsetki 
kredytu zmienne płatne na koniec kaŜdego kwartału naliczane od dnia uruchomienia 
poszczególnych transz kredytu. f) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od 
kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz . g) Wykonawca jest 
zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: - 
Oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 1,2 stopy redyskonta weksli (srw) 
Narodowego Banku Polskiego -obowiązującej w dniu 25.09.2008 r. - Inne koszty lub korzyści 
związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marŜa, muszą zostać ujęte w 
wysokości oprocentowania kredytu, - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej 
kwoty kredytu tj. 253.000,00 zł. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest 
zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez 
Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu (przedstawić w ofercie jedną stawkę 
procentową). h) Spłata kredytu moŜe nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez 
dodatkowych kosztów bankowych. i) Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od 
kwoty faktycznego zadłuŜenia w oparciu o zmienną stopę bazową-1,2 stopy redyskonta 
weksli (srw) Narodowego Banku Polskiego, j) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i 
prowizji za niewykorzystaną część kredytu. k) Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną 
ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. Dla zadania nr 2 : a) w kwocie do 347.000,00 
zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100 zł) b) Okres kredytowania: od dnia 
uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2013 roku. (zakończenie spłaty). c) Spłata rat kredytu 
wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w Formularzu cenowym 
(Harmonogramie spłaty kredytu i odsetek)-zał. Nr 4 do SIWZ. d) Karencja w spłacie 
naleŜności głównej kredytu do dnia 30.03.2009 r. e) Odsetki kredytu zmienne płatne na 
koniec kaŜdego kwartału naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu. f) 
Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu , płatna po 
uruchomieniu poszczególnych transz . g) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i 
podania w ofercie ceny w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne: wyraŜone 
w relacji do stawki WIBOR 3M (obowiązującej w dniu 25.09.2008 r.) powiększonej o stałą 
marŜę banku, - Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w 
tym stała marŜa, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu, - prowizja za 
uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. 347.000,00 Zł. Prowizję za 
uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała 
wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu 
(przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). h) Spłata kredytu moŜe nastąpić przed 
wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych. i) Oprocentowanie 
kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłuŜenia w oparciu o zmienną stopę 
bazową-WIBOR-3M wyliczoną jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich notowań w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marŜę banku, j) 
Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. k) Do 
obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 117247.52 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Udzielenie kredytu w kwocie do 253.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy 
tysiące 00/100 zł) z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW w Łodzi. 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  17.11.2008. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:  

• Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów, 
kraj/woj. łódzkie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI śSZĄ  
I NAJWY śSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 51794.88  
• Oferta z najniŜszą ceną: 51794.88 oferta z najwyŜszą ceną: 51794.88  
• Waluta:  PLN.  

Część NR: 2    

Nazwa: Udzielenie kredytu w kwocie do 347.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem 
tysięcy 00/100 zł) 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  12.11.2008. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:  

• Bank Spóldzielczy w Ruścu Oddział w Mokrsku, Mokrsko 269, 98-345 Mokrsko, 
kraj/woj. łódzkie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI śSZĄ  
I NAJWY śSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 65452.72  
• Oferta z najniŜszą ceną: 65452.72 oferta z najwyŜszą ceną: 69753.36  
• Waluta:  PLN.  

 


