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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Batorego 24
Miejscowość: Andrychów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Bogacz
E-mail: aec@aecandrychow.pl 
Tel.:  +48 798846101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aec.info.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN z przezn.na pokrycie 
kosztów zakupu majątku energ. do dystr. en.el. i majątku energ. do dystr.en.cieplej w Andrychowie
Numer referencyjny: AEC/2/12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej, oraz 
majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 
10.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego 
do dystrybucji energii elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej 
znajdującego się w Andrychowie.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2021 roku kredytu w walucie polskiej 
w kwocie do 10.500.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na warunkach 
określonych w umowie. 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie zakupu majątku 
energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej oraz majątku energetycznego służącego do 
dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy 
na rachunek inwestycyjny AEC Spółka z o.o. 4. Oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie 
zmiennej stawki WIBOR 3M – notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za 
jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w wysokości wynikającej z oferty. 5. Terminy: a) termin 
uruchomienia kredytu nie dłużej niż do dnia 31.03.2021 roku. b) karencja w spłacie kapitału do dnia 31.01.2022 
roku, c) termin spłaty kredytu do dnia 30.12.2031 roku. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej 
spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 7. Spłata kapitału będzie dokonywana w miesięcznych ratach. 
Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi w terminie do 30.12.2031 roku. Spłata kapitału nastąpi w 120 równych 
ratach kapitałowych w stałej kwocie 87.500,00 zł miesięcznie, co daje roczną spłatę kapitału w wysokości 
1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). 8. Wykonawca przedstawi harmonogram 
spłat kwoty kapitałowej jako załącznik do Formularza ofertowego.9. Spłata odsetek będzie następowała do 
20-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego. Spłata ostatnich odsetek dokonana 
będzie wraz ze spłatą ostatniej raty kapitałowej.10.Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego 
zadłużenia wg zmiennej stopy procentowej. 11.Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo 
wolnym od pracy albo nie będącym dniem roboczym dla Banku, uważa się, że termin spłaty został zachowany, 
jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. 12.Wykonawca nie 
będzie pobierał żadnych prowizji, ani żadnych dodatkowych opłat od uruchomionego kredytu. 13. Marża 
bankowa będzie wielkością stałą przez cały okres kredytowania. 14.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, 
odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 15.W przypadku wcześniejszej spłaty całego 
lub części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.16. Wysokość i termin 
spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu 
do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed 
terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza 
okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania z zastrzeżeniem pkt. 17.Rata kapitałowa, 
której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana 
na zasadach określonych w umowie kredytu. 17. Zmiana harmonogramu powodującego wydłużenie okresu 
finansowania poza wskazany w umowie ostateczny termin spłaty wymaga pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej Zamawiającego dokonanej przez Bank. 18.Zamawiający dopuszcza Zabezpieczenie kredytu w 
postaci*(wybór): a) sądowy zastaw rejestrowy na zakupionym majątku; b) zastaw hipoteczny na majątku Gminy 
Andrychów c) weksel in blanco z deklaracją wekslową 19.Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne 
w PLN. 20. W zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonaniu 
pracy określ. w art. 22 § 1 ustawy z dnia 2606.1974 KP

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? nie)
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia kredytu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie



3 / 4

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637791

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN z przezn.na pokrycie 
kosztów zakupu majątku energ. do dystr. en.el. i majątku energ. do dystr.en.cieplej w Andrychowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n0030u3m
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-176163
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości zamówienia. Dopuszcza się możliwość 
składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art.23 ustawy Pzp. 
Przepisy dot. wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Oferta w szczególności musi zawierać:
1. formularz oferty wraz z załącznikiem, według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
3. dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna;
4. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana 
przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. W tym przypadku, oryginał 
pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637791-2020:TEXT:PL:HTML
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(odrębny plik), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa 
lub notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy je skompresować do jednego pliku 
archiwum w formacie *.zip. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z 
tłumaczeniem na język polski;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 
ust. 5 Pzp, , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (art.24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp). Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Stosownie do zapisów art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
dokona badania braku podstaw do wykluczenia, oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Przed 
udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt.3 SIWZ. Uwaga: Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie 
przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie 
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza 
ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje 
dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, 
jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu dalszego zamówienia, oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień publicznych dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2021


