
Zp.271.4.2019

GMINA coLINA Golina, 24.05.2019r.

ul. ruońi,62-590 Gollna ,_i__^ L_^A^i'"Ńli;'6o'riiziis_rr 
.Zmiana treści- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: slwz)

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł.

DziałĄąc na podstawie art, 38 ust, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz, U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, ktorego treśc brzmi:

"W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofeft zmienić

treśó specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający

udostępnia na stronie internetowej..." oraz ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym. 'Jeżeli

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia powadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..."

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji ww. przedmiotu

zamówienia, oraz dokonane w związku z tym zmiany w siwz, a także z uwagi na konieczność

udzielenia wykonawcom niezbędnego, dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu zamowienia i

prawidłowe przygotowanie ofeń, zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz, zgodnie z

ponizszymi postanowieniami, ktore są wiązące dla wykonawcow:

1. ppkt. 3.,1.2. siwz otrzvmuje brzmienie:

3.1.2. Wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu w pełnej wysokości, tj. w kwocie: 3 300 000,00 zł

(słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie od dnia podpisania umowy

do 30,12,2026 roku, pży czym pobranie kredytu będzie następowało transzami, w miarę

zaistnienia potrzeby płatniczej zamawiającego. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie

z dyspozycją/dyspozycjami zamawiającego, składanymi do wykonawcy, bez składania

odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu

nastąpi w terminie dnia/dni*, od daty złożenia wykonawcy, osobiście, za

pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji zamawiajĘcego o uruchomienie
i

kredytu,.w określonej w tej dyspozycji kwocie. łi

2. pkt 3.1 .1 1. siwz otrzymuje brzmienie:

3.1.11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca

dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w ktorym nastąpiła spłata i poinformuje

pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ćĘ9u

14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia

o wcześniejszej spłacie,

3. pkt 3.1.14. siwz otrzymuie brzmienie:

3.1.14. ZamawiĄącemu pzysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez

ponoszenia dodatkowych kosztow. Zmiany terminow oraz czasookresu spłaty kredytu będą

dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekrocządaty 30,12.2026 roku.

4. pkt 4. siwz otrzvmuie brzmienie:
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Termin wykonania zamówienia : 30t12l2026

b) termin składania ofeń: do dnia 1010612019r., do godz. 10:00.

6. ppkt 12.2. lit b) siwz otrzvmuje brzmienie:

b) termin otwarcia ofeń: 10/06/ 2019r.,o godz. 10:15.

7. ustep 2, załacznika nr 3 do siwz (lstotne postanowienia umowv), otrzvmuie brzmienie:

2. Wykonawca (Bank) udzieli Zamawiającemu (Kredytobiorcy) kredytu w pełnej wysokości,

tj. w kwocie: 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych O0/100), w okresie od

dnia podpisania umowy do 30.12.2026 roku, przy czym pobranie kredytu będzie następowało

transzami, w miarę zaistnienia potrzeby płatniczej ZamawiĄącego (Kredytobiorcy). Wykonawca
(Bank) uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycją/dyspozycjami Zamawiającego
(Kredytobiorcy), składanymi do Wykonawcy (Banku), bez składania odrębnego wniosku

kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu nastąpi w terminie

dnia/dni-, od daty zlożenia Wykonawcy (Bankowi) przez Zamawiającego
(Kredytobiorcę), osobiście, za pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji

uruchomienia kredytu, w określonej w tej dyspozycji kwocie.

8. us|ep 11, ząłacznika nr 3 do siwz (lstotne postanowienia umoryv), otrzymuie brzmienie:

11. W pzypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca (Bank)

dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje

w formie pisemnej Zamawiającego (Kredytobiorcę) o wysokości odsetek za biezący okres
obrachunkowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę (Bank)

pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.

9. ustep 17. załacznika nr 3 do siwz (lstotne postanowienia umowv), g,trzvmuie brzmienie:

17, Zamawiającemu (Kredytobiorcy) przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat

kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zmiany terminów oraz czasookresu spłaty

kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą 
latv 

30.12,2026 roku.

Pozostała treść siwz i załącznikow nie ulega zmianie. .1;

Z uwagi na zmiany treści siwz, prowadzące do zmiany treści ogłos zenia o zamówieniu,
l

zamieszczonego W Biuletynie Zamowień Publicznych pod nr 550012_N-2019 z dnia 20,19-05-21 r.,

zamawiający na zasadzie ań. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofeń o .'uj.
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, do 10/06/2019 r., do godziny 10:00. r*

NadmieniĆ naleźy, iz wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofert z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem 24l05t2}1

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zamieszczono na stro n ie i n tern etowej za mawiaj ącego : www. 9 ol i n a, p l

są obowiązujące
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