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Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu
2016/S 106-189671

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
pl. Piastowski 27a
Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek
89-600 Chojnice
POLSKA
Tel.:  +48 523974176
E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl 
Faks:  +48 523970001
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://wodociagi.chojnice.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego z wysokości 22 000 000 PLN (słownie:
dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) do wysokości 27 000 000 PLN (słownie dwadzieścia siedem milionów
złotych 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania
współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
Aglomeracji Chojnice”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego z wysokości 22 000 000 PLN (słownie:
dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) do wysokości 27 000 000 PLN (słownie dwadzieścia siedem milionów
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złotych 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania
współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
Aglomeracji Chojnice”.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 56 217,22 PLN

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
technicznych
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Powierzenie wykonania zamówienia innemu Wykonawcy, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
a także ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której
nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, nie można zachować terminów
określonych dla innych trybów zamówienia.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 032-054494 z dnia 14.2.2015
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 094-169825 z dnia 18.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.5.2016
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V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 56 217,22 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@kio.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@kio.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.6.2016
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