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Brzeźnio, dn. 19.07.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R.271.8.2012 na zadanie pn.:  

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian:  

 
1) Rozdział III   Opis przedmiotu zamówienia lit. d (str. 4) 

W siwz jest: 

Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, począwszy od dnia 31 stycznia 2013 roku. 

 

W siwz powinno być: 

Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 2013 roku. 

 

 
2) Rozdział XI Opis sposobu przygotowania oferty pkt 7 (str. 11) 

W siwz jest: 

Oferta na:  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł 

             Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2012 roku do godz. 10:10 (środa) 
 

W siwz powinno być: 

Oferta na:  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł 

             Nie otwierać przed dniem 26 lipca 2012 roku do godz. 10:10 (czwartek) 
 

3) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert pkt. 1 (str. 11) 

W siwz jest: 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, sekretariat - pok. 

Nr 17  do dnia 25.07.2012 roku do godz. 10:00 (środa). 

 

W siwz powinno być: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, sekretariat - pok. 

Nr 17  do dnia 26.07.2012 roku do godz. 10:00 (czwartek). 

 

 

4) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert pkt. 2 (str. 12) 

W siwz jest: 

Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2012 roku o godz. 10:10 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio – I piętro 

  

W siwz powinno być: 
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Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2012 roku o godz. 10:10 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio – I piętro 

 

5) Rozdział XIII  Opis sposobu obliczenia ceny pkt. 6 (str. 12) 

W siwz jest: 

Przyjmie sposób wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu przy założeniu, że kredyt  

w wysokości 2 402 520,00 zł. wpłynie na rachunek Zamawiającego w dniu 01 sierpnia 2012 roku. 

Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu. 

 

 

W siwz powinno być: 

Przyjmie sposób wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu przy założeniu, że kredyt  

w wysokości 2 402 520,00 zł. wpłynie na rachunek Zamawiającego w dniu 01 sierpnia 2012 roku. 

Kredyt będzie spłacany w równych miesięcznych ratach, a pierwsza rata jest ratą wyrównującą. 

Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu. 

 

 

 

6) W dziale II siwz Istotne postanowienia umowy kredytowej  pkt. 4   

W siwz jest:  

Spłata rat kredytu i odsetek: 

Spłata kwoty kapitału – w miesięcznych ratach, począwszy od 31 stycznia 2013 roku. 

Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych, ostatniego 

dnia każdego miesiąca.  

W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, 

Zamawiający dokona wymaganej spłaty zobowiązania w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

 

Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek stanowi integralną część umowy. 

 

W siwz powinno być: 

Spłata rat kredytu i odsetek: 

Spłata kwoty kapitału – w miesięcznych ratach, ostatniego dnia miesiąca, począwszy od   2013 roku. 

Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych, ostatniego dnia 

miesiąca.  

W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, 

Zamawiający dokona wymaganej spłaty zobowiązania w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

 

Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek stanowi integralną część umowy. 

 
 
7) W dziale II siwz Istotne postanowienia umowy kredytowej pkt. 7 

W siwz jest:  

Terminy i wysokości spłaty kapitału: 

w latach 2013 – 2018 – w równych miesięcznych ratach. 

 

W siwz powinno być: 

Terminy i wysokości spłaty kapitału: 

kredyt spłacany będzie w latach 2012-2018, w miesięcznych ratach. 

 

 

            Wójt Gminy 

       /-/ Dorota Kubiak 

  Kierownik Zamawiającego 
 


