Szczuczyn, dnia 10.02.2020r.
Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
FN.271.1.2020
Zainteresowani oferenci
Dotyczy postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 500 000,00 zł
z tego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
1 363 848,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł”,
ogłoszenie nr 508976-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późń. zm.) zmienia treść SIWZ, w części
dotyczącej terminu składania ofert oraz otwarcia ofert, tym samym zmianie uległa treść SIWZ w
następujący sposób:
1) Sekcja XV pkt 11:
- przed zmianą: „Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w
zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości,
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta
na: udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 6 500 000,00 zł z tego na spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 363 848,00 zł
oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł. NIE OTWIERAĆ
przed: 17.02.2020 r. godz. 10:10”
- po zmianie: „Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na:
udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 6 500 000,00 zł z tego na spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 363 848,00 zł
oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 136 152,00 zł. NIE OTWIERAĆ
przed: 20.02.2020 r. godz. 10:10”
2) Sekcja XVI pkt 1:
- przed zmianą: „Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w
sekretariacie pokój nr 14 (piętro), w terminie do dnia 17.02.2020 r., do godziny 10:00.”
- po zmianie: „Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w
sekretariacie pokój nr 14 (piętro), w terminie do dnia 20.02.2020 r., do godziny 10:00.”
3) Sekcja XVI pkt 3:
- przed zmianą: „Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu: 17.02.2020r., o godzinie 10:10
w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie , w swojej siedzibie, pokój nr 15.”
- po zmianie: „Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu: 20.02.2020r., o godzinie 10:10 w
Sali konferencyjnej przy Sekretariacie , w swojej siedzibie, pokój nr 15.”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 540023757-N-2020 zamieszczono dnia
10-02-2020 r.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

