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ROZ. 271.5.2019.EP 
 

ZMIANA treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

           z dnia 23.10.2019 r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  

dnia 2019-10-23 r. i otrzymało Nr 610032-N-2019 

dla zadania pn. „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułów pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Radomin” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany w poniższym 

zakresie:  

1. W pkt. 3.1.3.1 SIWZ o treści: 

„ 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” 

 

Zmienia na treść: 

 

„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” 

 

2. W pkt. 15.1.2. SIWZ  o treści:  

„15.1.2. termin wypłaty transzy kredytu (T, waga 40) – punkty za to kryterium zostaną 
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przyznane w następujący sposób: 

                  a) za zaoferowanie terminu do 3 dni roboczych włącznie – 40 pkt; 

                  b) za zaoferowanie terminu do 4 dni roboczych włącznie – 30 pkt; 

                  c) za zaoferowanie terminu do 5 roboczych włącznie – 20 pkt; 

                  d) za zaoferowanie terminu do 6 roboczych włącznie – 10  pkt; 

Najdłuższy termin wypłaty poszczególnych transz kredytu wynosi 7 dni roboczych, przy 

czym w przypadku zaoferowania 7-dniowego terminu oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

Oferty z terminem wypłaty transzy kredytu dłuższym niż 7 dni zostaną odrzucone. 

 

Zmienia na treść: 

      

 „15.1.2. termin wypłaty transzy kredytu (T, waga 40) – punkty za to kryterium zostaną 

przyznane w następujący sposób: 

                  a) za zaoferowanie terminu od 1 do 7 dni roboczych włącznie – 40 pkt; 

                  b) za zaoferowanie terminu od 8 do 10 dni roboczych włącznie – 35 pkt; 

                  c) za zaoferowanie terminu od 11 do 14 dni roboczych włącznie – 15 pkt; 

Najdłuższy termin wypłaty poszczególnych transz kredytu wynosi 14 dni roboczych, przy 

czym w przypadku zaoferowania 15-dniowego terminu oferta w tym kryterium otrzyma 0 

pkt. 

Oferty z terminem wypłaty transzy kredytu dłuższym niż 15 dni zostaną odrzucone.” 

 

3. W załączniku nr 1 do SIWZ dokonuje się zmian w tabeli spłat rat kapitałowych w 

latach 2028 i 2030.  

 

  
 

 

 

 

      

 

 
 

       Zatwierdził 

           Wójt Gminy Radomin 

              (-) inż. Piotr Wolski 

           ……………………………. 
                                                                                                                                    /podpis kierownika Zamawiającego/ 

  


