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Radomin: 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 610032-N-2019  

Data: 23/10/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Radomin, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Radomin  , 87-

404  Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail 

ugradomin@poczta.onet.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://radomin.pl/  

Adres profilu nabywcy: https://bip.radomin.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w 

wysokości 735 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych) na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów pożyczek i kredytów oraz finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań 

inwestycyjnych, w szczególności zgodnie z następującymi wymogami: 3.1.1. Spłata kredytu 

rozpocznie się począwszy od 2019 r. (w sposób zgodny z terminami jak w harmonogramie 

spłaty kredytu, stanowiącym załącznik do formularza oferty). 3.1.2. Kredyt zostanie 

uruchomiony w pełnej wysokości w miesiącu listopad 2019 r., zgodnie z następującymi 

zasadami: 3.1.2.1. Udostępnienie Zamawiającemu środków z kredytu nastąpi na wniosek 

Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia takiego 

wniosku do Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.2.2 3.1.2.2. Za zgodą obu stron dopuszcza 

się inny termin udostępnienia Zamawiającemu środków z kredytu, o którym mowa w pkt. 3.1. 

3.1.2.3. Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia Zamawiającemu środków z kredytu 

w jednej transzy. 3.1.3. Spłata kredytu nastąpi do 2030 r., raty kapitałowe płatne będą 

kwartalnie w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu, stanowiącym załącznik do 

formularza oferty (załącznik nr 1). 3.1.3.1. Spłata kapitału do 30.11.2030 r.: a) 2022 r. – 10 

000,00 zł b) 2023 r. – 10 000,00 zł c) 2024 r. – 20 000,00 zł d) 2025 r. – 20 000,00 zł e) 2026 

r. – 50 000,00 zł f) 2027 r. – 110 000,00 zł g) 2028 r. – 175 000,00 zł h) 2029 r. – 175 000,00 

zł i) 2030 r. – 165 000,00 zł 3.1.4. Raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i 

płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu, 

stanowiącym załącznik do formularza oferty - począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek następować będzie na podstawie 

zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed 

terminem płatności raty odsetkowej).  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 735 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy 

00/100 złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów pożyczek i kredytów 

oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku z przeznaczeniem na 

finansowanie zadań inwestycyjnych, w szczególności zgodnie z następującymi wymogami: 



3.1.1. Spłata kredytu rozpocznie się począwszy od 2019 r. (w sposób zgodny z terminami jak 

w harmonogramie spłaty kredytu, stanowiącym załącznik do formularza oferty). 3.1.2. Kredyt 

zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w miesiącu listopad 2019 r., zgodnie z 

następującymi zasadami: 3.1.2.1. Udostępnienie Zamawiającemu środków z kredytu nastąpi 

na wniosek Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia 

takiego wniosku do Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.2.2 3.1.2.2. Za zgodą obu stron 

dopuszcza się inny termin udostępnienia Zamawiającemu środków z kredytu, o którym mowa 

w pkt. 3.1. 3.1.2.3. Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia Zamawiającemu 

środków z kredytu w jednej transzy. 3.1.3. Spłata kredytu nastąpi do 2030 r., raty kapitałowe 

płatne będą kwartalnie w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu, stanowiącym 

załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1). 3.1.3.1. Spłata kapitału do 30.11.2030 r.: a) 

2022 r. – 10 000,00 zł b) 2023 r. – 10 000,00 zł c) 2024 r. – 20 000,00 zł d) 2025 r. – 20 

000,00 zł e) 2026 r. – 50 000,00 zł f) 2027 r. – 110 000,00 zł g) 2028 r. – 165 000,00 zł h) 

2029 r. – 175 000,00 zł i) 2030 r. – 175 000,00 zł” 3.1.4. Raty odsetkowe naliczane będą od 

aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w 

harmonogramie spłaty kredytu, stanowiącym załącznik do formularza oferty - począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek 

następować będzie na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej 

Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej).  
 


