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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Sędziszów
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 20
Miejscowość: Sędziszów

Kod pocztowy: 28-340

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 413811127

Osoba do kontaktów: Magdalena Kowalik
E-mail: magdalena.kowalik@sedziszow.pl

Faks: +48 413811131

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.sedziszow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 8.500.000,00
ZŁ
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Sędziszów na 2017 rok, w wysokości 8 500 000,00 zł
(słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. – Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz. 1988 z późn. zm.) w walucie polskiej, w
wysokości nieprzekraczającej kwotę 8 500 000,00 zł, stanowiącą maksymalną kwotę kredytu;
2) Kredyt jest udzielany na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028r. tj. w okresie obowiązywania
umowy (umowny okres kredytowania). Okres kredytowania upływa z dniem spłaty ostatniej raty kredytu;
3) Zamawiający przeznaczy i wykorzysta środki z kredytu do dnia 31.12.2017r., na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Sędziszów na 2017 rok;
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych od dnia 02.01.2017r. ze środków
własnych, związanych z zadaniami inwestycyjnymi;
5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące udzielonego kredytu będą prowadzone w
PLN;
6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia umowy i prowadzić
go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;
7) Wykonawca dokona uruchomienia transz kredytu zgodnie z dyspozycjami płatniczymi Zamawiającego;
8) Od udzielonego kredytu Wykonawca pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczanej w
stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej
stawki bazowej i stałej marży, określonej w ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa oparta jest o stawkę WIBOR
dla depozytów 1 - miesięcznych w PLN (WIBOR 1M), obliczoną jako średnia arytmetyczna z dziesięciu
ostatnich dni poprzedzających miesięczny okres obrachunkowy, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,
przy czym w dniu, w którym nie ma notowań, przyjmuje się do wyliczeń stawkę z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego ten dzień;
9) Zgodnie z pkt. 9, odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach
obrachunkowych wg następującej formuły:
K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w latach przestępnych); gdzie:
K – odsetki,
N – pozostała do spłacenia kwota kredytu,
R – stopa bazowa oprocentowania, określona w postaci procentowej,
M – marża kredytodawcy, określona w postaci procentowej,
D – liczba dni okresu odsetkowego.
W przypadku, gdy suma WIBOR-u oraz marży wykonawcy osiągnie wartość ujemną do wyliczeń odsetek
przyjmuje się stawkę 0%.
10) Wielkość (wysokość) oprocentowania kredytu, określoną wg pkt 9 i 10 – stosuje się do wyliczenia odsetek
od pierwszego dnia następnego miesiąca;
11) Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat i prowizji.
12) Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy stanowi weksel in blanco, wystawiony
przez Zamawiającego i zaopatrzony w deklarację wekslową Zamawiającego. Skarbnik Gminy Sędziszów złoży
kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz na wekslu in blanco.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w „Istotnych dla stron postanowieniach, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”, które stanowią
załącznik nr 5 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
66113000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
FN.I.3021.26.2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_GMINASEDZISZOW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-078930 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
13/06/2017 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia
II.1.5)
jest udzielenie i obsługa kredytu
jest udzielenie i obsługa kredytu
bankowego na spłatę wcześniej
bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz
zaciągniętych zobowiązań oraz
pokrycie deficytu budżetu Gminy
pokrycie deficytu budżetu Gminy
Sędziszów na 2017 rok, w wysokości Sędziszów na 2017 rok, w wysokości
8 500 000,00 zł (słownie: osiem
8 500 000,00 zł (słownie: osiem
milionów pięćset tysięcy złotych)
milionów pięćset tysięcy złotych)
2. Ogólny opis przedmiotu
2. Ogólny opis przedmiotu
zamówienia:
zamówienia:
1) Wykonawca udzieli
1) Wykonawca udzieli
Zamawiającemu kredytu
Zamawiającemu kredytu
długoterminowego w rozumieniu
długoterminowego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (tekst jednolity –
Prawo bankowe (tekst jednolity –
Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn.
zm.) w walucie polskiej, w wysokości zm.) w walucie polskiej, w wysokości
nieprzekraczającej kwotę 8 500
nieprzekraczającej kwotę 8 500
000,00 zł, stanowiącą maksymalną 000,00 zł, stanowiącą maksymalną
kwotę kredytu;
kwotę kredytu;
2) Kredyt jest udzielany na okres
2) Kredyt jest udzielany na okres
od dnia zawarcia umowy do
od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2028 r. tj. w okresie
dnia 31.12.2028 r. tj. w okresie
obowiązywania umowy (umowny
obowiązywania umowy (umowny
okres kredytowania). Okres
okres kredytowania). Okres
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kredytowania upływa z dniem spłaty kredytowania upływa z dniem spłaty
ostatniej raty kredytu;
ostatniej raty kredytu;
3) Zamawiający przeznaczy i
3) Zamawiający przeznaczy i
wykorzysta środki z kredytu do dnia wykorzysta środki z kredytu do dnia
31.12.2017 r., na spłatę wcześniej 31.12.2017 r., na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz
zaciągniętych zobowiązań oraz
pokrycie deficytu budżetu Gminy
pokrycie deficytu budżetu Gminy
Sędziszów na 2017 rok;
Sędziszów na 2017 rok;
4) Zamawiającemu przysługuje
4) Zamawiającemu przysługuje
prawo do refundacji wydatków
prawo do refundacji wydatków
poniesionych od dnia 02.01.2017 r. poniesionych od dnia 02.01.2017 r.
ze środków własnych, związanych z ze środków własnych, związanych z
zadaniami inwestycyjnymi;
zadaniami inwestycyjnymi;
5) Rozliczenia pomiędzy
5) Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczące udzielonego kredytu będą dotyczące udzielonego kredytu będą
prowadzone w PLN;
prowadzone w PLN;
6) Wykonawca otworzy rachunek
6) Wykonawca otworzy rachunek
kredytowy Zamawiającego w
kredytowy Zamawiającego w
terminie 3 dni od zawarcia umowy i terminie 3 dni od zawarcia umowy i
prowadzić go będzie nieodpłatnie w prowadzić go będzie nieodpłatnie w
okresie jej obowiązywania;
okresie jej obowiązywania;
7) Wykonawca dokona uruchomienia 7) Wykonawca dokona uruchomienia
transz kredytu zgodnie z
transz kredytu zgodnie z
dyspozycjami płatniczymi
dyspozycjami płatniczymi
Zamawiającego;
Zamawiającego;
8) Od udzielonego kredytu
8) Od udzielonego kredytu
Wykonawca pobierze odsetki
Wykonawca pobierze odsetki
według zmiennej stopy procentowej według zmiennej stopy procentowej
obliczanej w stosunku rocznym od obliczanej w stosunku rocznym od
kwoty wykorzystanego kredytu.
kwoty wykorzystanego kredytu.
Wysokość oprocentowania będzie Wysokość oprocentowania będzie
równa sumie zmiennej stawki
równa sumie zmiennej stawki
bazowej i stałej marży, określonej w bazowej i stałej marży, określonej w
ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa ofercie Wykonawcy. Stawka bazowa
oparta jest o stawkę WIBOR dla
oparta jest o stawkę WIBOR dla
depozytów 1 - miesięcznych w PLN depozytów 1 - miesięcznych w PLN
(WIBOR 1M), obliczoną jako średnia (WIBOR 1M), obliczoną jako średnia
arytmetyczna z dziesięciu ostatnich arytmetyczna z dziesięciu ostatnich
dni poprzedzających miesięczny
dni poprzedzających miesięczny
okres obrachunkowy, zaokrągloną okres obrachunkowy, zaokrągloną
do dwóch miejsc po przecinku,
do dwóch miejsc po przecinku,
przy czym w dniu, w którym nie ma przy czym w dniu, w którym nie ma
notowań, przyjmuje się do wyliczeń notowań, przyjmuje się do wyliczeń
stawkę z ostatniego dnia roboczego stawkę z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego ten dzień;
poprzedzającego ten dzień;
9) Zgodnie z pkt 9, odsetki od
9) Zgodnie z pkt 8, odsetki od
wykorzystanego kredytu będą
wykorzystanego kredytu będą
naliczane w miesięcznych okresach naliczane w miesięcznych okresach
obrachunkowych wg następującej
obrachunkowych wg następującej
formuły:
formuły:
K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w K = N x (R + M) x D/365 (lub 366 w
latach przestępnych); gdzie:
latach przestępnych); gdzie:
K – odsetki,
K – odsetki,
N – pozostała do spłacenia kwota
N – pozostała do spłacenia kwota
kredytu,
kredytu,
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R – stopa bazowa oprocentowania, R – stopa bazowa oprocentowania,
określona w postaci procentowej,
określona w postaci procentowej,
M – marża kredytodawcy, określona M – marża kredytodawcy, określona
w postaci procentowej,
w postaci procentowej,
D – liczba dni okresu odsetkowego. D – liczba dni okresu odsetkowego.
W przypadku, gdy suma WIBORW przypadku, gdy suma WIBORu oraz marży wykonawcy osiągnie u oraz marży wykonawcy osiągnie
wartość ujemną do wyliczeń odsetek wartość ujemną do wyliczeń odsetek
przyjmuje się stawkę 0%.
przyjmuje się stawkę 0%.
10) Wielkość (wysokość)
10) Wielkość (wysokość)
oprocentowania kredytu, określoną oprocentowania kredytu, określoną
wg pkt 9 i 10 – stosuje się do
wg pkt 8 i 9 – stosuje się do
wyliczenia odsetek od pierwszego wyliczenia odsetek od pierwszego
dnia następnego miesiąca;
dnia następnego miesiąca;
11) Z tytułu realizacji zamówienia
11) Z tytułu realizacji zamówienia
Wykonawca nie będzie pobierał
Wykonawca nie będzie pobierał
od Zamawiającego żadnych opłat i od Zamawiającego żadnych opłat i
prowizji.
prowizji.
12) Zabezpieczenie wierzytelności 12) Zabezpieczenie wierzytelności
Wykonawcy z tytułu zawartej
Wykonawcy z tytułu zawartej
umowy stanowi weksel in blanco,
umowy stanowi weksel in blanco,
wystawiony przez Zamawiającego i wystawiony przez Zamawiającego i
zaopatrzony w deklarację wekslową zaopatrzony w deklarację wekslową
Zamawiającego. Skarbnik Gminy
Zamawiającego. Skarbnik Gminy
Sędziszów złoży kontrasygnatę na Sędziszów złoży kontrasygnatę na
deklaracji wekslowej oraz na wekslu deklaracji wekslowej oraz na wekslu
in blanco.
in blanco.
3. Szczegółowy opis przedmiotu
3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został podany w
zamówienia został podany w
„Istotnych dla stron postanowieniach, „Istotnych dla stron postanowieniach,
które zostaną wprowadzone do
które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego”, które
zamówienia publicznego”, które
stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

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:
14/06/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-079884
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