
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255844-2015 z dnia 2015-09-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarów

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00zł z

przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w 2015 roku. 2. Okres kredytowania od uruchomienia do

30.12.2020r. 3. Odsetki...

Termin składania ofert: 2015-10-30

Numer ogłoszenia: 289038 - 2015; data zamieszczenia : 28.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  255844 - 2015 data 29.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702,

fax. 015 8611136.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4.

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6

593 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w 2015 roku. 2. Okres

kredytowania od uruchomienia do 30.12.2020r. 3. Odsetki płatne w ratach miesięcznych płatnych ostatniego

dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym został uruchomiony kredyt, liczone od faktycznie

wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w drodze

fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności. 4. W przypadku, gdy termin spłaty raty czy odsetek przypadnie na

dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty w pierwszym dniu roboczym

następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 5. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o zmienną

stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką kredytu i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą

marżę Banku. 6. WIBOR 1M- ustalany na okres 1 miesiąca jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań

miesiąca obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca. 7. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie

wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366

dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie

wymaga jej wypowiedzenia. 8. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o

którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem,

udzieleniem, oraz obsługą, ewentualnymi zmianami umowy (wartość), termin oraz wszelkich innych opłat

związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. Bank nie pobierze prowizji i opłat min.: - za
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przelew środków na rachunek Zamawiającego, - od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, - od zmiany

umowy. - za niewykorzystanie całej kwoty kredytu. 9. Do celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 1M z

dnia 22.09.2015 który wynosi 1,66. 10. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu-

wypłata w transzach: I transza- 15.11.2015- 4 000 000,00 II transza-30.11.2015- 2 593 000,00 10.1

Zamawiający przewiduje spłatę kredytu w transzach od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. 11.

Spłata kapitału w ratach kwartalnych: a) 30.03.2016-330 000,00 zł b) 30.06.2016-330 000,00 zł c)

30.09.2016-330 000,00 zł d) 30.12.2016-330 000,00 zł e) 30.03.2017-330 000,00 zł f) 30.06.2017-330 000,00

zł g) 30.09.2017-330 000,00 zł h) 30.12.2017-330 000,00 zł i) 30.03.2018-330 000,00 zł j) 30.06.2018-330

000,00 zł k) 30.09.2018-330 000,00 zł l) 30.12.2018-330 000,00 zł m) 30.03.2019-330 000,00 zł n)

30.06.2019-330 000,00 zł o) 30.09.2019-330 000,00 zł p) 30.12.2019-330 000,00 zł q) 30.03.2020-330 000,00

zł r) 30.06.2020-330 000,00 zł s) 30.09.2020-330 000,00 zł t) 30.12.2020-323 000,00 zł 12. W przypadku

spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy

(zastrzeżenie spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu

Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie 15 dni. 13. Jedynym kosztem kredytu jest

jego oprocentowanie. 14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją

wekslową oraz oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Na

wszystkich dokumentach zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. 15. Dopuszcza się możliwość

pozyskania środków współfinansowanych z Europejskich Instytucji Finansowych 16. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do niewykorzystania całości kredytu oraz do zmiany terminów i kwot transzy uruchamianych i

terminów spłaty kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 17. Wszelkie zmiany umowy nastąpią za

zgodą obu stron. 18. Oprocentowanie dla zadłużenia przedterminowego będzie stanowiło 4 krotność

obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. 19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego

wszelkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.ozarow.pl w zakładce Budżet Gminy...

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w

wysokości do 6 593 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w 2015 roku. 2.

Okres kredytowania od uruchomienia do 30.12.2019r. 3. Odsetki płatne w ratach miesięcznych płatnych

ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym został uruchomiony kredyt, liczone od

faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w

drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności. 4. W przypadku, gdy termin spłaty raty czy odsetek

przypadnie na dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty w pierwszym dniu

roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 5. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o

zmienną stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką kredytu i jest równe stawce bazowej powiększonej o

stałą marżę Banku. 6. WIBOR 1M- ustalany na okres 1 miesiąca jako średnia arytmetyczna ze wszystkich

notowań miesiąca obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca. 7. Oprocentowaniu podlega kwota

faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy

365/366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i

nie wymaga jej wypowiedzenia. 8. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o

którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej.
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Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem,

udzieleniem, oraz obsługą, ewentualnymi zmianami umowy (wartość), termin oraz wszelkich innych opłat

związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. Bank nie pobierze prowizji i opłat min.: - za

przelew środków na rachunek Zamawiającego, - od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, - od zmiany

umowy. - za niewykorzystanie całej kwoty kredytu. 9. Do celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 1M z

dnia 22.09.2015 który wynosi 1,66. 10. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu-

wypłata w transzach: I transza- 15.11.2015- 4 000 000,00 II transza-15.12.2015- 2 593 000,00 10.1

Zamawiający przewiduje spłatę kredytu w transzach od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019r. 11.

Spłata kapitału w ratach kwartalnych: a) 30.03.2016-625 000,00 zł b) 30.06.2016-625 000,00 zł c)

30.09.2016-625 000,00 zł d) 30.12.2016-625 000,00 zł e) 30.03.2017-500 000,00 zł f) 30.06.2017-500 000,00

zł g) 30.09.2017-500 000,00 zł h) 30.12.2017-500 000,00 zł i) 30.03.2018-500 000,00 zł j) 30.06.2018-500

000,00 zł k) 30.09.2018-500 000,00 zł l) 30.12.2018-500 000,00 zł m) 30.03.2019-23 250,00 zł n)

30.06.2019-23 250,00 zł o) 30.09.2019-23 250,00 zł p) 30.12.2019-23 250,00 zł 12. W przypadku spłaty

kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy

(zastrzeżenie spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu

Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie 15 dni. 13. Jedynym kosztem kredytu jest

jego oprocentowanie. 14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją

wekslową oraz oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Na

wszystkich dokumentach zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. 15. Dopuszcza się możliwość

pozyskania środków współfinansowanych z Europejskich Instytucji Finansowych 16. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do niewykorzystania całości kredytu oraz do zmiany terminów i kwot transzy uruchamianych i

terminów spłaty kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 17. Wszelkie zmiany umowy nastąpią za

zgodą obu stron. 18. Oprocentowanie dla zadłużenia przedterminowego będzie stanowiło 4 krotność

obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. 19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego

wszelkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.ozarow.pl w zakładce Budżet Gminy...

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.

W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11

(sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój

nr 11 (sekretariat)..
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