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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421012-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pacanów: Usługi udzielania kredytu
2018/S 186-421012

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 175-396968)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15
Pacanów
28-133
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.:  +48 606206214
E-mail: ug@pacanow.pl 
Faks:  +48 413765980
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pacanow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.pacanow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3 500 000,00 PLN na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 045 000,00 PLN, oraz na pokrycie planowanego deficytu
w ...
Numer referencyjny: FS.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3 500
000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 045 000,00 PLN, oraz na pokrycie
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planowanego deficytu w wysokości 2 455 000,00 PLN na Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie
wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-396968

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3
500000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 045 000,00 PLN, oraz na
pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 455 000,00 PLN na Budowa Przedszkola Samorządowego w
Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
3.2. Opis Przedmiotu zamówienia:
Kredyt długoterminowy
Kwota kredytu 3 500 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 045 000,00
PLN, oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 455 000,00 PLN na Budowa Przedszkola
Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Oprocentowanie – WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,
Uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 1 października
2018 roku i w tym dniu może być uruchomiony kredyt, Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego
uruchomienia kredytu i w niepełnej wysokości.
Od uruchomienia kredytu prowizja - 0 %
Spłata kredytu na koniec każdego kwartału ostatnia rata 31.12.2028 r.
Spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia
31.12.2028 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Dopuszcza się możliwość:
a) zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu,
b) nie złożenia wniosku na całość kwoty kredytu, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie minimalną
wysokość pobranego kredytu w wysokości 50 % kwoty kredytu,
c) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - w przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
d) od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja – 0 %
Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 1
października 2018r. kwota 3 500 000,00 PLN.
Powinno być:
Przedmiotu zamówienia:
Kredyt długoterminowy
Kwota kredytu 3 500 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 045 000,00
PLN, oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 455 000,00 PLN na Budowa Przedszkola
Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
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Oprocentowanie – WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,
Uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu Gminy po podpisaniu umowy.
Od uruchomienia kredytu prowizja -0 %
Spłata kredytu na koniec każdego kwartału ostatnia rata 31.12.2028 r.
Spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia
31.12.2028 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Dopuszcza się możliwość:
a) zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu,
b) nie złożenia wniosku na całość kwoty kredytu, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie minimalną
wysokość pobranego kredytu w wysokości 50 % kwoty kredytu,
c) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - w przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania,
d) od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja – 0 %
Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu
30.10.2018 r. kwota 3 500 000,00 PLN.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


