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ROZ. 271.5.2019.EP

Radomin, 25.10.2019 r.

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 zamówienia publicznego na 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. 14.6.1 SIWZ o treści:
„14.6.1. do wyliczenia pierwszej raty odsetkowej należy przyjąć, że kredyt zostanie
wypłacony 15.11.2018 r. w całości”
Zmienia na treść:
„14.6.1. do wyliczenia pierwszej raty odsetkowej należy przyjąć, że kredyt zostanie
wypłacony 15.11.2019 r. w całości”
2. W pkt. 18.2.1. SIWZ o treści:
„ 18.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Radomin w 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.”
Zmienia na treść:
„18.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
735 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Radomin w 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.”
3. W pkt. 18.2.4. SIWZ:
„18.2.4. Spłata kredytu rozpocznie się począwszy od 2019 r. do 2030 r., - raty kapitałowe
płatne będą kwartalnie na koniec każdego miesiąca w terminach określonych w
harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1)
złożonej przez bank.”
Zmienia na treść:
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„18.2.4. Spłata kredytu rozpocznie się począwszy od 2021 r. do 2030 r., - raty kapitałowe
płatne będą kwartalnie na koniec każdego miesiąca w terminach określonych w
harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1)
złożonej przez bank.”
4. W załączniku nr 1 do SIWZ dokonuje się zmian w pkt. 2 w treści:
„Cena określona w pkt.1 wyliczona została wg harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego
załącznik do niniejszej oferty. Przy wyliczaniu ceny zastosowane zostały następujące
wskaźniki:
oprocentowanie kredytu w wysokości ………%, na które składa się:
marża banku = ……. %;
wskaźnik WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 r. = 1,64 %”
Zmienia na treść:
„Cena określona w pkt.1 wyliczona została wg harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego
załącznik do niniejszej oferty. Przy wyliczaniu ceny zastosowane zostały następujące
wskaźniki:
oprocentowanie kredytu w wysokości ………%, na które składa się:
marża banku = ……. %;
wskaźnik WIBOR 1M z dnia 23.10.2019 r. = 1,63 %”

Zatwierdził
Wójt Gminy Radomin
(-) inż. Piotr Wolski
…………………………….
/podpis kierownika Zamawiającego/
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