
Branice, dnia 10.10.2017r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  TREŚCI SIWZ 

O G ł O S Z E N I E na zadanie: " Długoterminowy kredyt w wysoko ści 378.000,00 zł z 
przeznaczeniem na   remont byłego budynku USC w Bra nicach ”   BZP nr 597761-N-
2017  z dnia 5 października 2017r. 

Zamawiający  działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych dokonuje zmiany SIWZ: 
 

1) w pkt 3.3 (str. 2-3 SIWZ) w zakresie terminów spłat kredytu, poprzez nadanie zapisowi 
nowego brzmienia:  

,,3.Spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w okresach rocznych, w terminach 
określonych w harmonogramie spłat – według następującego preliminarza:  
 
 

Nr raty Data spłaty Spłata kapitału - rata 
Kredyt do spłaty – 
stan zadłużenia  

1 31.05.2018 18900 359100 
2 30.11.2018 18900 340200 
3 31.05.2019 18900 321300 
4 30.11.2019 18900 302400 
5 31.05.2020 18900 283500 
6 30.11.2020 18900 264600 
7 31.05.2021 18900 245700 
8 30.11.2021 18900 226800 
9 31.05.2022 18900 207900 
10 30.11.2022 18900 189000 
11 31.05.2023 18900 170100 
12 30.11.2023 18900 151200 
13 31.05.2024 18900 132300 
14 30.11.2024 18900 113400 
15 31.05.2025 18900 94500 
16 30.11.2025 18900 75600 
17 31.05.2026 18900 56700 
18 30.11.2026 18900 37800 
19 31.05.2027 18900 18900 
20 30.11.2027 18900 0 

 
 
Płatność rat kapitałowych może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego 
pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w 
banku najpóźniej na 10  dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia   
płatności    raty   kapitałowej    nie   może   wykraczać   poza   termin obowiązywania umowy. 
Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na 
niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu 
raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, 
stosownie do treści wniosku Zamawiającego  o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wyżej wymienionych 



czynności opisanych w niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani 
prowizji.” 
 

1) w pkt 15.2-3 (str. 9 SIWZ) w zakresie sposobu obliczania ceny, poprzez nadanie zapisowi 
nowego brzmienia:  

,,2.W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, 
wykonawcy zobowiązani są przyjąć następujące założenia: 

a) uruchomienie całości kredytu w jednej transzy dnia 30.11.2017 r., 
b) obliczyć odsetki, z uwzględnieniem wskazanego w pkt 3 niniejszej specyfikacji 

harmonogramu spłat kredytu, przyjmując stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki 
WIBOR 1M z dnia 29.09.2017 r. w wysokości 1,66 % i niezmiennej w całym okresie 
kredytowania oferowanej stawki procentowej marży, 

c) uwzględnić liczbę bazową dni w roku – 365, 
d) uwzględnić liczbę bazową dni w miesiącach kalendarzowych – rzeczywistą liczbę dni w 

danym miesiącu. 
3.Przyjęcie założeń wskazanych w pkt 15 ust. 2 lit. a) oraz stawki WIBOR 1M z dnia 29.09.2017 r. w 
wysokości 1,66 % ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty.” 

 

Uzasadnienie  zmiany:  
Zmiana wynikła z omyłki pisarskiej. 

Biorąc pod  uwagę zakres powyższej zmiany Zamawiający  nie  przewiduje przedłużenia 
terminu składania ofert. 

Termin składania ofert pozostaje niezmieniony  :      16 października 2017r. godz. 1000 
Termin otwarcia ofert pozostaje niezmieniony:          16 października 2017r. godz. 1100 

Niniejsze  zmiana stanowi  integralną  część  dokumentacji  przetargowej o nr 
ZP.272.FN.5.2017SR 

        Wójt Gminy 
        /-/ Sebastian Baca 


