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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 360182-2015 z dnia 2015-12-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice
Przedmiot umowy obejmuje udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł przeznaczonego na
sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu Gminy Świętochłowice: 1.
Udostępnienie kredytu...
Termin składania ofert: 2016-01-11

Numer ogłoszenia: 4920 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360182 - 2015 data 31.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600
Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiot umowy obejmuje udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 4 000 000,00
zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu Gminy
Świętochłowice: 1. Udostępnienie kredytu nastąpi maksymalnie do 3 dni po zawarciu umowy, z tym, iż nie
wcześniej niż 13 stycznia 2016 r. 2. Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do dnia
31.12.2016 r. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. 4. Kredyt
zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku bankowym lub kredytowym otwartym u
Wykonawcy. Spłata całości lub części kredytu odnawia, o dokonaną spłatę, kwotę przyznanego limitu kredytu i
daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania. 5. Bank nie będzie
naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym opłat za
dokonywanie przelewów drogą elektroniczną. 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie:
WIBOR 1M + m, gdzie m marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. 7. Do celów obliczenia
oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku. 8. Zamawiający zastrzega
możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego
części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 9. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty
kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczny okres wykorzystania. 10.
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia spłaty kredytu. 11. Bank umożliwi dostęp do bankowości
elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną...
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot umowy obejmuje udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 4

2016-01-07 14:07

2z2

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49...

000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu
budżetu Gminy Świętochłowice: 1. Udostępnienie kredytu nastąpi maksymalnie do 3 dni po zawarciu umowy, z
tym, iż nie wcześniej niż 13 stycznia 2016 r. 2. Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do
dnia 31.12.2016 r. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. 4.
Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku bankowym lub kredytowym otwartym u
Wykonawcy. Spłata całości lub części kredytu odnawia, o dokonaną spłatę, kwotę przyznanego limitu kredytu i
daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania. 5. Bank nie będzie
naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym opłat za
dokonywanie przelewów drogą elektroniczną. 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie:
WIBOR 1M + m, gdzie m marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. 7. Do celów obliczenia
oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku. 8. Zamawiający zastrzega
możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego
części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 9. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty
kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczny okres wykorzystania. 10.
Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na
mocy art. 777 § 1 KPC w formie aktu notarialnego do kwoty 150% kwoty kredytu 11. Bank umożliwi dostęp do
bankowości elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116...
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