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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Przywidz Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Gdańska 7

Miejscowość:  Przywidz Kod pocztowy:  83-047 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7,
83-047 Przywidz Polska

Tel.: +48 586825146

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Elwart

E-mail:  zamowienia_publiczne@przywidz.pl Faks:  +48 586825225

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://przywidz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 041 445,00 zł na zadania inwestycyjne Gminy
Przywidz.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 041 445,00 zł.
2. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami:
1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści
pięć złotych 00/100),dopuszcza się możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia
dodatkowych opłat,
2) kredyt udzielony będzie w złotych (PLN),
3) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach, określenie transz wypłat kredytu oraz terminów
postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie na pisemny wniosek Zamawiającego na 3
dni robocze przed ich uruchomieniem,
4) kredyt udzielony zostanie na okres od podpisania umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej
tj. do 31 grudnia 2024r.
5) karencja w spłacie kredytu do 30.03.2018r.,
6) spłata odsetek bez karencji,
7) spłata kredytu dokonywana będzie w ratach kapitałowych kwartalnych w latach 2018 – 2024. Wysokość
rat kapitałowych w latach 2018-2024 wynosić będzie 27 rat po 180 000,00 PLN i ostatnia rata kapitałowa w
wysokości 181 445 PLN. Raty płatne ostatniego dnia roboczego kwartału,
8) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa
procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę
referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 3M. Marża wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu
naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczane odsetki od wykorzystanego kredytu
płatne będą do ostatniego roboczego dnia każdego kwartału. O wysokości odsetek do zapłaty Wykonawca
poinformuje każdorazowo Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed ich terminem płatności. Odsetki naliczane
będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu),
9) proponowana forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową,
10) termin i sposób pobrania prowizji : Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji
od udzielonego kredytu, warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od
wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz
innych opłat,
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez dodatkowych
opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości
kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego
zadłużenia,
12) wysokość i termin spłat kredytu/raty kredytu mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione
w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni
przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin
został przesunięty wchodzi w skład kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu,
13) za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni
14) Dostępność kwoty kredytu: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 7 dni roboczych od daty
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
RO.Z271.8.2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nelwarka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-097736   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 146-264901  z dnia:  30/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 5
041 445,00 zł.
2. Kredyt przeznaczony jest na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
3. Wykonawca uwzględni wydatki już
poniesione przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
poniższymi założeniami:
1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN
(słownie: pięć milionów czterdzieści
jeden tysięcy czterysta czterdzieści
pięć złotych 00/100),dopuszcza się
możliwość nie wykorzystania kredytu
w pełnej wysokości bez ponoszenia
dodatkowych opłat,
2) kredyt udzielony będzie w złotych
(PLN),
3) uruchomienie kredytu następować
będzie w transzach, określenie
transz wypłat kredytu oraz terminów

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 5
041 445,00 zł.
2. Kredyt przeznaczony jest na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
3. Wykonawca uwzględni wydatki już
poniesione przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
poniższymi założeniami:
1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN
(słownie: pięć milionów czterdzieści
jeden tysięcy czterysta czterdzieści
pięć złotych 00/100),dopuszcza się
możliwość nie wykorzystania kredytu
w pełnej wysokości bez ponoszenia
dodatkowych opłat,
2) kredyt udzielony będzie w złotych
(PLN),
3) kredyt udzielony zostanie na okres
od podpisania umowy kredytowej do
dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 11

postawienia ich do dyspozycji
Zamawiającego następować będzie
na pisemny wniosek Zamawiającego
na 3
dni robocze przed ich
uruchomieniem,
4) kredyt udzielony zostanie na okres
od podpisania umowy kredytowej do
dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej
tj. do 31 grudnia 2024r.
5) karencja w spłacie kredytu do
30.03.2018r.,
6) spłata odsetek bez karencji,
7) spłata kredytu dokonywana będzie
w ratach kapitałowych kwartalnych w
latach 2018 – 2024. Wysokość
rat kapitałowych w latach 2018-2024
wynosić będzie 27 rat po 180 000,00
PLN i ostatnia rata kapitałowa w
wysokości 181 445 PLN. Raty płatne
ostatniego dnia roboczego kwartału,
8) kwota kredytu będzie
oprocentowana w stosunku rocznym,
według zmiennej stopy procentowej.
Stopa
procentowa równa będzie wysokości
stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę Wykonawcy. Stawkę
referencyjną stanowić będzie stawka
WIBOR 3M. Marża wykonawcy
będzie stała. Odsetki od kredytu
naliczane będą od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu.
Naliczane odsetki od
wykorzystanego kredytu
płatne będą do ostatniego roboczego
dnia każdego kwartału. O wysokości
odsetek do zapłaty Wykonawca
poinformuje każdorazowo
Zamawiającego, na co najmniej 3
dni przed ich terminem płatności.
Odsetki naliczane
będą wyłącznie od wypłaconych
transz kredytu (tzn. Wykonawca nie
będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu),
9) proponowana forma
zabezpieczenia kredytu: weksel in
blanco wraz z deklaracja wekslową,
10) termin i sposób pobrania
prowizji : Wykonawca nie będzie
pobierał żadnych opłat i innych
prowizji

tj. do 31 grudnia 2024r.
4) karencja w spłacie kredytu do
30.03.2018r.,
5) spłata odsetek bez karencji,
6) spłata kredytu dokonywana będzie
w ratach kapitałowych kwartalnych w
latach 2018 – 2024. Wysokość
rat kapitałowych w latach 2018-2024
wynosić będzie 27 rat po 180 000,00
PLN i ostatnia rata kapitałowa w
wysokości 181 445 PLN. Raty płatne
ostatniego dnia roboczego kwartału,
7) kwota kredytu będzie
oprocentowana w stosunku rocznym,
według zmiennej stopy procentowej.
Stopa
procentowa równa będzie wysokości
stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę Wykonawcy. Stawkę
referencyjną stanowić będzie stawka
WIBOR 3M. Marża wykonawcy
będzie stała. Odsetki od kredytu
naliczane będą od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu.
Naliczane odsetki od
wykorzystanego kredytu
płatne będą do ostatniego roboczego
dnia każdego kwartału. O wysokości
odsetek do zapłaty Wykonawca
poinformuje każdorazowo
Zamawiającego, na co najmniej 3
dni przed ich terminem płatności.
Odsetki naliczane
będą wyłącznie od wypłaconych
transz kredytu (tzn. Wykonawca nie
będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu),
8) proponowana forma
zabezpieczenia kredytu: weksel in
blanco wraz z deklaracja wekslową,
9) termin i sposób pobrania prowizji :
Wykonawca nie będzie pobierał
żadnych opłat i innych prowizji
od udzielonego kredytu, warunek ten
dotyczy prowizji od niewykorzystanej
części kredytu, prowizji od
wcześniejszej spłaty oraz innych
stosowanych przez wykonawcę
prowizji związanych z obsługą
kredytu oraz
innych opłat,
10) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminarza
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od udzielonego kredytu, warunek ten
dotyczy prowizji od niewykorzystanej
części kredytu, prowizji od
wcześniejszej spłaty oraz innych
stosowanych przez wykonawcę
prowizji związanych z obsługą
kredytu oraz
innych opłat,
11) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminarza
uruchomienia i spłat kredytu bez
dodatkowych
opłat i prowizji. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o
planowanej przedterminowej spłacie
części lub całości
kredytu, w przypadku wcześniejszej
spłaty części lub całości kapitału
odsetki płatne będą od faktycznego
zadłużenia,
12) wysokość i termin spłat kredytu/
raty kredytu mogą być w szczególnie
uzasadnionym przypadku zmienione
w drodze aneksu do umowy, na
pisemny wniosek kredytobiorcy wraz
z odpowiednim uzasadnieniem na 15
dni
przed terminem płatności raty
kapitałowej. Oznaczony czas
przesunięcia raty kapitałowej nie
może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w
poszczególnych latach kredytowania.
Rata kapitałowa, której termin
został przesunięty wchodzi w skład
kapitału i jest oprocentowana na
zasadach określonych w umowie
kredytu,
13) za rok obrachunkowy przyjmuje
się 365 dni, a w przypadku roku
przestępnego – 366 dni
14) Dostępność kwoty kredytu:
zgodnie z ofertą Wykonawcy

uruchomienia i spłat kredytu bez
dodatkowych
opłat i prowizji. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o
planowanej przedterminowej spłacie
części lub całości
kredytu, w przypadku wcześniejszej
spłaty części lub całości kapitału
odsetki płatne będą od faktycznego
zadłużenia,
11) wysokość i termin spłat kredytu/
raty kredytu mogą być w szczególnie
uzasadnionym przypadku zmienione
w drodze aneksu do umowy, na
pisemny wniosek kredytobiorcy wraz
z odpowiednim uzasadnieniem na 15
dni
przed terminem płatności raty
kapitałowej. Oznaczony czas
przesunięcia raty kapitałowej nie
może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w
poszczególnych latach kredytowania.
Rata kapitałowa, której termin
został przesunięty wchodzi w skład
kapitału i jest oprocentowana na
zasadach określonych w umowie
kredytu,
12) za rok obrachunkowy przyjmuje
się 365 dni, a w przypadku roku
przestępnego – 366 dni
13) Dostępność kwoty kredytu:
zgodnie z ofertą Wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamiast:

Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy
1. Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą umowną (liczoną
od wartości kosztów obsługi
kredytu):

Powinno być:

Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy
1. Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą umowną (liczoną
od wartości kosztów obsługi
kredytu):



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 11

1) w wysokości 0,5 % wartości
przedmiotu umowy brutto w
przypadku niedotrzymania terminu
wykonania
umowy za każdy dzień zwłoki.
2) w wysokości 10 % wartości
umowy brutto określonej jak wyżej,
gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
własnej
winy lub woli.
2. Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia roszczeń w
przypadku, gdy szkoda z tytułu
niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy kwotę zastrzeżonych
powyżej kar umownych.
3. Wszystkie zmiany bądź
uzupełnienia niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Wszelkie ewentualne spory
będą rozstrzygane przez Sąd,
według właściwości miejscowej
Zamawiającego.

1) w wysokości 0,5 % wartości
przedmiotu umowy brutto w
przypadku niedotrzymania terminu
wykonania
umowy za każdy dzień zwłoki.
2) w wysokości 10 % wartości
umowy brutto określonej jak wyżej,
gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
własnej
winy lub woli.
2. Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia roszczeń w
przypadku, gdy szkoda z tytułu
niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy kwotę zastrzeżonych
powyżej kar umownych.
3. Wszystkie zmiany bądź
uzupełnienia niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Wszelkie ewentualne spory
będą rozstrzygane przez Sąd,
według właściwości miejscowej
Zamawiającego.
5. Możliwość skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy w
zakresie udzielonego kredytu,
6. Możliwość zmiany harmonogramu
spłat kredytu w zakresie terminów
płatności i wysokości rat
7. Zmiana postanowień umowy
kredytowej będzie możliwa w
przypadku wystąpienia istotnej
zmiany warunków finansowych
Zamawiającego, w szczególności w
wypadku:
a) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
mającej wpływ na realizację
zamówienia,
8. Warunki wprowadzenia zmian do
umowy:
a) zmiana może być inicjowana
na wniosek złożony wraz z
uzasadnieniem oraz wskazaniem
podstawy prawnej i umownej,
b) zmiana musi uzyskać aprobatę
obu stron umowy,
c) zmiana musi być wprowadzona
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,
d) zmiana nie może spowodować
wykroczenia usługi poza określenie
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przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 5
041 445,00 zł.
2. Kredyt przeznaczony jest na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
3. Wykonawca uwzględni wydatki już
poniesione przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
poniższymi założeniami:
1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN
(słownie: pięć milionów czterdzieści
jeden tysięcy czterysta czterdzieści
pięć złotych 00/100),dopuszcza się
możliwość nie wykorzystania kredytu
w pełnej wysokości bez ponoszenia
dodatkowych opłat,
2) kredyt udzielony będzie w złotych
(PLN),
3) uruchomienie kredytu następować
będzie w transzach, określenie
transz wypłat kredytu oraz terminów
postawienia ich do dyspozycji
Zamawiającego następować będzie
na pisemny wniosek Zamawiającego
na 3
dni robocze przed ich
uruchomieniem,
4) kredyt udzielony zostanie na okres
od podpisania umowy kredytowej do
dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej
tj. do 31 grudnia 2024r.
5) karencja w spłacie kredytu do
30.03.2018r.,
6) spłata odsetek bez karencji,
7) spłata kredytu dokonywana będzie
w ratach kapitałowych kwartalnych w
latach 2018 – 2024. Wysokość
rat kapitałowych w latach 2018-2024
wynosić będzie 27 rat po 180 000,00
PLN i ostatnia rata kapitałowa w
wysokości 181 445 PLN. Raty płatne
ostatniego dnia roboczego kwartału,
8) kwota kredytu będzie
oprocentowana w stosunku rocznym,
według zmiennej stopy procentowej.
Stopa

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 5
041 445,00 zł.
2. Kredyt przeznaczony jest na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
3. Wykonawca uwzględni wydatki już
poniesione przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
poniższymi założeniami:
1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN
(słownie: pięć milionów czterdzieści
jeden tysięcy czterysta czterdzieści
pięć złotych 00/100),dopuszcza się
możliwość nie wykorzystania kredytu
w pełnej wysokości bez ponoszenia
dodatkowych opłat,
2) kredyt udzielony będzie w złotych
(PLN),
3) kredyt udzielony zostanie na okres
od podpisania umowy kredytowej do
dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej
tj. do 31 grudnia 2024r.
4) karencja w spłacie kredytu do
30.03.2018r.,
5) spłata odsetek bez karencji,
6) spłata kredytu dokonywana będzie
w ratach kapitałowych kwartalnych w
latach 2018 – 2024. Wysokość
rat kapitałowych w latach 2018-2024
wynosić będzie 27 rat po 180 000,00
PLN i ostatnia rata kapitałowa w
wysokości 181 445 PLN. Raty płatne
ostatniego dnia roboczego kwartału,
7) kwota kredytu będzie
oprocentowana w stosunku rocznym,
według zmiennej stopy procentowej.
Stopa
procentowa równa będzie wysokości
stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę Wykonawcy. Stawkę
referencyjną stanowić będzie stawka
WIBOR 3M. Marża wykonawcy
będzie stała. Odsetki od kredytu
naliczane będą od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu.
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procentowa równa będzie wysokości
stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę Wykonawcy. Stawkę
referencyjną stanowić będzie stawka
WIBOR 3M. Marża wykonawcy
będzie stała. Odsetki od kredytu
naliczane będą od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu.
Naliczane odsetki od
wykorzystanego kredytu
płatne będą do ostatniego roboczego
dnia każdego kwartału. O wysokości
odsetek do zapłaty Wykonawca
poinformuje każdorazowo
Zamawiającego, na co najmniej 3
dni przed ich terminem płatności.
Odsetki naliczane
będą wyłącznie od wypłaconych
transz kredytu (tzn. Wykonawca nie
będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu),
9) proponowana forma
zabezpieczenia kredytu: weksel in
blanco wraz z deklaracja wekslową,
10) termin i sposób pobrania
prowizji : Wykonawca nie będzie
pobierał żadnych opłat i innych
prowizji
od udzielonego kredytu, warunek ten
dotyczy prowizji od niewykorzystanej
części kredytu, prowizji od
wcześniejszej spłaty oraz innych
stosowanych przez wykonawcę
prowizji związanych z obsługą
kredytu oraz
innych opłat,
11) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminarza
uruchomienia i spłat kredytu bez
dodatkowych
opłat i prowizji. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o
planowanej przedterminowej spłacie
części lub całości
kredytu, w przypadku wcześniejszej
spłaty części lub całości kapitału
odsetki płatne będą od faktycznego
zadłużenia,
12) wysokość i termin spłat kredytu/
raty kredytu mogą być w szczególnie
uzasadnionym przypadku zmienione
w drodze aneksu do umowy, na
pisemny wniosek kredytobiorcy wraz

Naliczane odsetki od
wykorzystanego kredytu
płatne będą do ostatniego roboczego
dnia każdego kwartału. O wysokości
odsetek do zapłaty Wykonawca
poinformuje każdorazowo
Zamawiającego, na co najmniej 3
dni przed ich terminem płatności.
Odsetki naliczane
będą wyłącznie od wypłaconych
transz kredytu (tzn. Wykonawca nie
będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu),
8) proponowana forma
zabezpieczenia kredytu: weksel in
blanco wraz z deklaracja wekslową,
9) termin i sposób pobrania prowizji :
Wykonawca nie będzie pobierał
żadnych opłat i innych prowizji
od udzielonego kredytu, warunek ten
dotyczy prowizji od niewykorzystanej
części kredytu, prowizji od
wcześniejszej spłaty oraz innych
stosowanych przez wykonawcę
prowizji związanych z obsługą
kredytu oraz
innych opłat,
10) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminarza
uruchomienia i spłat kredytu bez
dodatkowych
opłat i prowizji. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o
planowanej przedterminowej spłacie
części lub całości
kredytu, w przypadku wcześniejszej
spłaty części lub całości kapitału
odsetki płatne będą od faktycznego
zadłużenia,
11) wysokość i termin spłat kredytu/
raty kredytu mogą być w szczególnie
uzasadnionym przypadku zmienione
w drodze aneksu do umowy, na
pisemny wniosek kredytobiorcy wraz
z odpowiednim uzasadnieniem na 15
dni
przed terminem płatności raty
kapitałowej. Oznaczony czas
przesunięcia raty kapitałowej nie
może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w
poszczególnych latach kredytowania.
Rata kapitałowa, której termin



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

11 / 11

z odpowiednim uzasadnieniem na 15
dni
przed terminem płatności raty
kapitałowej. Oznaczony czas
przesunięcia raty kapitałowej nie
może wykraczać
poza okres 1 roku kalendarzowego w
poszczególnych latach kredytowania.
Rata kapitałowa, której termin
został przesunięty wchodzi w skład
kapitału i jest oprocentowana na
zasadach określonych w umowie
kredytu,
13) za rok obrachunkowy przyjmuje
się 365 dni, a w przypadku roku
przestępnego – 366 dni
14) Dostępność kwoty kredytu:
zgodnie z ofertą Wykonawcy

został przesunięty wchodzi w skład
kapitału i jest oprocentowana na
zasadach określonych w umowie
kredytu,
12) za rok obrachunkowy przyjmuje
się 365 dni, a w przypadku roku
przestępnego – 366 dni
13) Dostępność kwoty kredytu:
zgodnie z ofertą Wykonawcy

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (

Zamiast:
07/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
07/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
07/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-103563
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