
Numer ogłoszenia: 163936 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159664 - 2014 data 13.05.2014 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, fax. 86 
273 50 81. 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
 
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu zamówienia: a) rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w 
wysokości 1 900 000 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) - przeznaczenie kredytu: 
sfinansowanie deficytu - 788.415 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.111.585 zł. b) kwota 
i waluta kredytu: 1 900 000 PLN, c) okres kredytowania: 115 miesięcy, (108 m- ce spłaty + 7 m- cy 
karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2015r. e) terminy spłaty kapitału: 
miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 
1 M ( wielkość ustalona w oparciu o średnią stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od 
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy (kwiecień). g) 
sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego 
jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 
1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie 
kredytowania. h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji, 
j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową k) pożądany termin 
zawarcia umowy: 02 czerwiec 2014r., l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego 
kredytu: 0%, ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) 
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do 
specyfikacji, n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego 
zadłużenia, o) data wykorzystania kredytu: do 31.12.2014r. p) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na 
wekslu r) Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 
ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe. s) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny 
oferty należy przyjąć dzień 02.06.2014r. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość nie wykorzystania 
pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków 
z innych źródeł. - wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat. - możliwość 
wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat - wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że 
winna zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji. - zastrzega się możliwość zmiany 
terminów spłat rat kredytu (harmonogramu spłat), jeżeli zamawiający będzie przewidywał trudności w 
dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat, bez ponoszenia kosztów. Zamiar dokonania zmian 
w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszelkie 
zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu zamówienia: a) rodzaj transakcji: kredyt 
długoterminowy w wysokości 1 900 000 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) - przeznaczenie 
kredytu: sfinansowanie deficytu - 788.415 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.111.585 zł. 
b) kwota i waluta kredytu: 1 900 000 PLN, c) okres kredytowania: 115 miesięcy, (108 m- ce spłaty + 7 
m- cy karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2015r. e) terminy spłaty 
kapitału: miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni 
WIBOR 1 M ( wielkość ustalona w oparciu o średnią stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od 
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. g) sposób ustalenia 
wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na 
podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z 
poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania. 
h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji, j) sposób 
zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową k) pożądany termin zawarcia 
umowy: 02 czerwiec 2014r., l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 
0%, ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) Spłata 
kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do 
specyfikacji, n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego 



zadłużenia, o) data wykorzystania kredytu: do 31.12.2014r. p) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na 
wekslu r) Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 
ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe. s) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny 
oferty należy przyjąć dzień 02.06.2014r. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość nie wykorzystania 
pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków 
z innych źródeł. - wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat. - możliwość 
wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat - wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że 
winna zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji. - zastrzega się możliwość zmiany 
terminów spłat rat kredytu (harmonogramu spłat), jeżeli zamawiający będzie przewidywał trudności w 
dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat, bez ponoszenia kosztów. Zamiar dokonania zmian 
w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszelkie 
zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.. 
 


