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Ogłoszenie nr 540109062-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.

Purda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548085-N-2020 

Data: 05/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030  Purda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks 895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 r. 2. Wyżej wymieniona kwota kredytu tj.

2.500.000,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego zgodnie ze złożoną

deklaracją banku w formularzu ofertowym, jednak zastrzega się, że termin uruchomienia transz

kredytu nie może być dłuższy niż cztery dni robocze, Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji

i opłat. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji

Zamawiającego poprzez przelanie ich na rachunek bankowy Nr 29 8838 0005 2016 0800 2001

0001 w BS Szczytno z filią w Purdzie prowadzony dla Gminy Purda. Przewidywany

harmonogram wykorzystania kredytu: 20 wrzesień 2020 r. – 2.500.000,00 zł (jednorazowo) 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: realizacji w innym terminie aniżeli 20 wrzesień 2020 r.
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kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem wynikającym z

zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wypłaty transzy, zmian wysokości i ilości

prognozowanych transz, o których mowa w pkt. 2, w tym także nie wykorzystanie części kwoty

kredytu – bez prowizji i opłat. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmniejszenia

kwoty kredytu lub odstąpienie od podjęcia kredytu - bez prowizji i opłat. 5. Wykonawca nie

może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w

finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. 6. Wykorzystanie

kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego

Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony,

bez prowizji i opłat. 7. Oprocentowanie kredytu będzie według zmiennej stopy procentowej

stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 – miesięcznego obowiązującego w

okresie, za który odsetki są naliczane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie. Zmiana

oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość

marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Wysokość stawki WIBOR dla

terminu 3 M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej

obowiązywania. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot

kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu,

że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego

kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc

następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, na

podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez

Wykonawcę najpóźniej do 20-tego dnia każdego miesiąca – bez obciążania Zamawiającego

kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty

kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w

ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia

poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w

terminie określonym „Harmonogramem spłaty rat kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty

odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 5 dni roboczych

przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 10. Za spłatę odsetek należy

przyjąć dzień wpłaty należności na rachunek Wykonawcy. 11. W przypadku likwidacji stawki

WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę

WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M,

bez kosztów obciążających Zamawiającego. 12. Łączna spłata rat kapitałowych wynikająca z
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umowy kredytowej następować będzie w okresie 15 lat począwszy od stycznia 2021 do 20-tego

każdego miesiąca zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem. 12.1. styczeń 2021 – grudzień

2024 – miesięczna kwota raty kredytu 1 000,00 zł 12.2. styczeń 2025 – listopad 2035 –

miesięczna rata kredytu 18 600,00 zł 12.3. grudzień 2035 – rata kredytu 15 400,00 zł 13. Za

spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli

termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy –

spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od

pracy. 14. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim

zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych

przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 15. W przypadku zmniejszenia

ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona

aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu”, bez kosztów obciążających

Zamawiającego. 16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą

sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie

kredytowania. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in

blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 18. Wykonawca

wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z

wykorzystywanym kredytem. 19. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek

prowizji i opłat. 20. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

spłaty rat kredytu. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na wpisanie do umowy kredytowej

klauzuli: „stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być

niższa niż zero”. UWAGA ! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie

uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od

dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy kredytowej, które będą

uwzględniały wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego

postanowienia, które określone zostały w punkcie XXVII SIWZ. Zamawiający nie będzie

związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie

możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji

ostatecznej. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 r. 2. Wyżej wymieniona kwota kredytu tj.
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2.500.000,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego zgodnie ze złożoną

deklaracją banku w formularzu ofertowym, jednak zastrzega się, że termin uruchomienia transz

kredytu nie może być dłuższy niż cztery dni robocze, Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji

i opłat. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji

Zamawiającego poprzez przelanie ich na rachunek bankowy Nr 29 8838 0005 2016 0800 2001

0001 w BS Szczytno z filią w Purdzie prowadzony dla Gminy Purda. Przewidywany

harmonogram wykorzystania kredytu: 20 wrzesień 2020 r. – 2.500.000,00 zł (jednorazowo) 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: realizacji w innym terminie aniżeli 20 wrzesień 2020 r.

kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem wynikającym z

zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wypłaty transzy, zmian wysokości i ilości

prognozowanych transz, o których mowa w pkt. 2, w tym także nie wykorzystanie części kwoty

kredytu – bez prowizji i opłat. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmniejszenia

kwoty kredytu lub odstąpienie od podjęcia kredytu - bez prowizji i opłat. 5. Wykonawca nie

może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w

finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. 6. Wykorzystanie

kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego

Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony,

bez prowizji i opłat. 7. Oprocentowanie kredytu będzie według zmiennej stopy procentowej

stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 – miesięcznego obowiązującego w

okresie, za który odsetki są naliczane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie. Zmiana

oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość

marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Wysokość stawki WIBOR dla

terminu 3 M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej

obowiązywania. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot

kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu,

że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego

kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc

następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, na

podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez

Wykonawcę najpóźniej do 20-tego dnia każdego miesiąca – bez obciążania Zamawiającego

kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty

kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w

ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia
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poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w

terminie określonym „Harmonogramem spłaty rat kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty

odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 5 dni roboczych

przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 10. Za spłatę odsetek należy

przyjąć dzień wpłaty należności na rachunek Wykonawcy. 11. W przypadku likwidacji stawki

WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę

WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M,

bez kosztów obciążających Zamawiającego. 12. Łączna spłata rat kapitałowych wynikająca z

umowy kredytowej następować będzie w okresie 15 lat począwszy od stycznia 2021 do 20-tego

każdego miesiąca zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem. 12.1. styczeń 2021 – grudzień

2024 – miesięczna kwota raty kredytu 1 000,00 zł 12.2. styczeń 2025 – listopad 2035 –

miesięczna rata kredytu 18 600,00 zł 12.3. grudzień 2035 – rata kredytu 15 400,00 zł 13. Za

spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli

termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy –

spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od

pracy. 14. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim

zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych

przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 15. W przypadku zmniejszenia

ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona

aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu”, bez kosztów obciążających

Zamawiającego. 16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą

sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie

kredytowania. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in

blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 18. Wykonawca

wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z

wykorzystywanym kredytem. 19. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek

prowizji i opłat. 20. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

spłaty rat kredytu. 21. Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna, to strony Umowy zgodnie

postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia

oprocentowania Kredytu przyjęta będzie stawka równa 0,00%. UWAGA ! Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w

przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
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oferty parafowane projekty umowy kredytowej, które będą uwzględniały wszystkie warunki

określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone

zostały w punkcie XXVII SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez

Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do

tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,

charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca,

którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w

terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy

kredytowej, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności

istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w punkcie XXVII SIWZ.

Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy

kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed

podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. 1) Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy

Pzp. 2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z

jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie

nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

4) Zamawiający uznaje jako istotne następujące postanowienia, które muszą zostać

wprowadzone do treści umowy zawieranej z Wykonawcą: 1. Zawarcie umowy dotyczącej

udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 PLN

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 r. 2.

Wyżej wymieniona kwota kredytu tj. 2.500.000,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji

Zamawiającego zgodnie ze złożoną deklaracją banku w formularzu ofertowym, jednak zastrzega

się, że termin uruchomienia transz kredytu nie może być dłuższy niż cztery dni robocze.

Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia

środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie ich na rachunek bankowy

Nr 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 w BS Szczytno z filią w Purdzie prowadzony dla Gminy

Purda. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: 20 wrzesień 2020 r. – 2.500.000,00
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zł (jednorazowo). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: realizacji w innym terminie aniżeli

20 wrzesień 2020 r. kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę z

wyprzedzeniem wynikającym z zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wypłaty transzy,

zmian wysokości i ilości prognozowanych transz, o których mowa w pkt. 2, w tym także nie

wykorzystanie części kwoty kredytu – bez prowizji i opłat. 4. Zamawiający zastrzega sobie

prawo dokonania zmniejszenia kwoty kredytu lub odstąpienie od podjęcia kredytu- bez prowizji i

opłat. 5. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych

Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. 6.

Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku

kredytowego Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został

udzielony, bez prowizji i opłat. 7. Oprocentowanie kredytu będzie według zmiennej stopy

procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 – miesięcznego

obowiązującego w okresie, za który odsetki są naliczane i stałej marży Wykonawcy określonej w

ofercie. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca.

Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Wysokość stawki

WIBOR dla terminu 3 M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego

okres jej obowiązywania. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych

kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy

założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu

udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Spłata odsetek

naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym

każdego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot,

przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej do 20-tego dnia każdego miesiąca – bez

obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej

kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy

ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia

ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną

łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem spłaty rat

kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą

kredytu Wykonawca przekazuje na 5 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania

Zamawiającego kosztami. 10. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpłaty należności na

rachunek Wykonawcy. 11. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za

porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę
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najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających

Zamawiającego. 12. Łączna spłata rat kapitałowych wynikająca z umowy kredytowej

następować będzie w okresie 15 lat począwszy od stycznia 2021 do 20-tego każdego miesiąca

zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem. 12.1. styczeń 2021 – grudzień 2024 –

miesięczna kwota raty kredytu 1 000,00 zł 12.2. styczeń 2025 – listopad 2035 – miesięczna rata

kredytu 18 600,00 zł: 12.3. grudzień 2035 – rata kredytu 15 400,00 zł 13. Za spłatę kredytu lub

jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności

rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w

pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 14.Wykonawca

przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez

Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją,

bez kosztów obciążających Zamawiającego. 15. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty

kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji

„Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu”, bez kosztów obciążających Zamawiającego.

16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację

finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie

kredytowania. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in

blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 18. Wykonawca

wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z

wykorzystywanym kredytem. 19. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek

prowizji i opłat. 20. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

spłaty rat kredytu. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na wpisanie do umowy kredytowej

klauzuli: „stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być

niższa niż zero”. 22. Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna, to strony Umowy zgodnie

postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia

oprocentowania Kredytu przyjęta będzie stawka równa 0,00%. Informacja o możliwości

dokonywania zmian w umowie. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach

określonych, które należy uwzględnić w umowie. Zamawiający przewiduje możliwość

dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych): 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy bez prowizji

i opłat. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu lub

odstąpienia od podjęcia kredytu bez prowizji i opłat. 3. Przyczyna - Zmniejszenie kwoty kredytu

w zależności od potrzeb finansowych kredytobiorcy, bez dodatkowych kosztów po stronie

kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego

dokonanie zmniejszenia kwoty kredytu i wszystkich konsekwencji tej zmiany (w szczególności

ilości rat należnych odsetek, wynagrodzenia Banku, ceny oferty/umowy) bez dodatkowych

kosztów po stronie kredytobiorcy. 4. Przyczyna – Zmiana terminów spłaty rat kredytu,

wcześniejsza lub późniejsza spłata rat kredytu, bez dodatkowych kosztów po stronie

Kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy

uwzględniającego zmianę terminów spłaty rat kredytu, wcześniejszą lub późniejszą spłatę rat

kredytu i wszystkie konsekwencje zmiany (w szczególności ilości rat należnych odsetek,

wynagrodzenia Banku, ceny oferty/umowy), bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy.

5. Przyczyna - inny podział uruchomienia kredytu (pod względem kwotowym lub/oraz pod

względem terminu) w zależności od potrzeb kredytobiorcy, bez dodatkowych kosztów po stronie

kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego

inny podział uruchomienia kredytu (pod względem kwotowym lub/oraz pod względem terminu)

i wszystkie konsekwencje zmiany (w szczególności ilości rat należnych odsetek, wynagrodzenia

Banku, ceny oferty/umowy), bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy. 6. Wysokość i

termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w uzgodnieniu z Bankiem, w szczególnie

uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek

kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności

raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres

2 lat kalendarzowych w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin

spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na

zasadach określonych w umowie kredytu bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym

postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane

projekty umowy kredytowej, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SIWZ, w
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szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w punkcie

XXVII SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem

umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed

podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. 1) Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy

Pzp. 2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z

jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie

nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

4) Zamawiający uznaje jako istotne następujące postanowienia, które muszą zostać

wprowadzone do treści umowy zawieranej z Wykonawcą: 1. Zawarcie umowy dotyczącej

udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 PLN

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 r. 2.

Wyżej wymieniona kwota kredytu tj. 2.500.000,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji

Zamawiającego zgodnie ze złożoną deklaracją banku w formularzu ofertowym, jednak zastrzega

się, że termin uruchomienia transz kredytu nie może być dłuższy niż cztery dni robocze.

Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia

środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie ich na rachunek bankowy

Nr 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 w BS Szczytno z filią w Purdzie prowadzony dla Gminy

Purda. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: 20 wrzesień 2020 r. – 2.500.000,00

zł (jednorazowo). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: realizacji w innym terminie aniżeli

20 wrzesień 2020 r. kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę z

wyprzedzeniem wynikającym z zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wypłaty transzy,

zmian wysokości i ilości prognozowanych transz, o których mowa w pkt. 2, w tym także nie

wykorzystanie części kwoty kredytu – bez prowizji i opłat. 4. Zamawiający zastrzega sobie

prawo dokonania zmniejszenia kwoty kredytu lub odstąpienie od podjęcia kredytu- bez prowizji i

opłat. 5. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych

Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych. 6.

Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku

kredytowego Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został

udzielony, bez prowizji i opłat. 7. Oprocentowanie kredytu będzie według zmiennej stopy

procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 – miesięcznego

obowiązującego w okresie, za który odsetki są naliczane i stałej marży Wykonawcy określonej w

ofercie. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca.

Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. Wysokość stawki
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WIBOR dla terminu 3 M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego

okres jej obowiązywania. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych

kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy

założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu

udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Spłata odsetek

naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym

każdego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot,

przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej do 20-tego dnia każdego miesiąca – bez

obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej

kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy

ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia

ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną

łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem spłaty rat

kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą

kredytu Wykonawca przekazuje na 5 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania

Zamawiającego kosztami. 10. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpłaty należności na

rachunek Wykonawcy. 11. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za

porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę

najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających

Zamawiającego. 12. Łączna spłata rat kapitałowych wynikająca z umowy kredytowej

następować będzie w okresie 15 lat począwszy od stycznia 2021 do 20-tego każdego miesiąca

zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem. 12.1. styczeń 2021 – grudzień 2024 –

miesięczna kwota raty kredytu 1 000,00 zł 12.2. styczeń 2025 – listopad 2035 – miesięczna rata

kredytu 18 600,00 zł: 12.3. grudzień 2035 – rata kredytu 15 400,00 zł 13. Za spłatę kredytu lub

jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności

rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w

pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 14.Wykonawca

przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez

Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją,

bez kosztów obciążających Zamawiającego. 15. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty

kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji

„Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu”, bez kosztów obciążających Zamawiającego.

16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację
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finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie

kredytowania. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in

blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 18. Wykonawca

wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z

wykorzystywanym kredytem. 19. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek

prowizji i opłat. 20. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

spłaty rat kredytu. 21. Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna, to strony Umowy zgodnie

postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia

oprocentowania Kredytu przyjęta będzie stawka równa 0,00%. Informacja o możliwości

dokonywania zmian w umowie. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach

określonych, które należy uwzględnić w umowie. Zamawiający przewiduje możliwość

dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych): 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy bez prowizji

i opłat. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu lub

odstąpienia od podjęcia kredytu bez prowizji i opłat. 3. Przyczyna - Zmniejszenie kwoty kredytu

w zależności od potrzeb finansowych kredytobiorcy, bez dodatkowych kosztów po stronie

kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego

dokonanie zmniejszenia kwoty kredytu i wszystkich konsekwencji tej zmiany (w szczególności

ilości rat należnych odsetek, wynagrodzenia Banku, ceny oferty/umowy) bez dodatkowych

kosztów po stronie kredytobiorcy. 4. Przyczyna – Zmiana terminów spłaty rat kredytu,

wcześniejsza lub późniejsza spłata rat kredytu, bez dodatkowych kosztów po stronie

Kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy

uwzględniającego zmianę terminów spłaty rat kredytu, wcześniejszą lub późniejszą spłatę rat

kredytu i wszystkie konsekwencje zmiany (w szczególności ilości rat należnych odsetek,

wynagrodzenia Banku, ceny oferty/umowy), bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy.

5. Przyczyna - inny podział uruchomienia kredytu (pod względem kwotowym lub/oraz pod

względem terminu) w zależności od potrzeb kredytobiorcy, bez dodatkowych kosztów po stronie

kredytobiorcy. Skutek – zmiana w umowie/aneks - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego
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inny podział uruchomienia kredytu (pod względem kwotowym lub/oraz pod względem terminu)

i wszystkie konsekwencje zmiany (w szczególności ilości rat należnych odsetek, wynagrodzenia

Banku, ceny oferty/umowy), bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy. 6. Wysokość i

termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w uzgodnieniu z Bankiem, w szczególnie

uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek

kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności

raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres

2 lat kalendarzowych w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin

spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na

zasadach określonych w umowie kredytu bez dodatkowych kosztów po stronie kredytobiorcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-02, godzina: 11:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-03, godzina: 11:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 


