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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 633294-N-2019  

Data: 06/12/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Zarzecze, Krajowy numer identyfikacyjny 65090054200000, ul. Długa  7, 37-205  Zarzecze, 

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6401529 w. 34, e-mail ugzarzecze@post.pl, faks 

166 401 579.  

Adres strony internetowej (url): www.gminazarzecze.pl  

 

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:  

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 PLN 

ze spłatą w latach 2020 – 2029. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym  

w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na 

dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej.  

Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest 

plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zawierający następujące założenia:  

1. waluta kredytu: złoty polski (PLN);  

2. kwota kredytu – 400.000,00 PLN;  

3. oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty;  

4. data i wysokość postawienia kredytu: w dniu 20.12.2019 r. w pełnej wysokości;  

5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie (do ostatniego dnia 

kwartału);  

6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 31.12.2029 r. (pierwsza rata płatna w dniu 

02.04.2020 r.);  

7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi 

przez bank;  

8. spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi 

przez bank;  

9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie na ostatni dzień każdego 

kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank;  

10. ilość rat kapitałowych – 40  

11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł  

12. metoda wyznaczania rat – kapitałowa;  

13. sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/366),  

14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu - według złożonej oferty – pobrana będzie od 

rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu;  

http://www.gminazarzecze.pl/


15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej 

kwoty kredytu;  

16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu;  

17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 

Każdorazowa rata kapitałowa (Rk) wyniesie 10.000,00 PLN  

 

W ogłoszeniu powinno być:  

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 PLN 

ze spłatą w latach 2020 – 2029. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym  

w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na 

dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej.  

Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest 

plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zawierający następujące założenia:  

1. waluta kredytu: złoty polski (PLN);  

2. kwota kredytu – 400.000,00 PLN;  

3. oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty;  

4. data i wysokość postawienia kredytu: w dniu 20.12.2019 r. w pełnej wysokości;  

5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie (do ostatniego dnia 

kwartału);  

6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2020 r.  

7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi 

przez bank;  

8. spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi 

przez bank;  

9. 9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie na ostatni dzień 

każdego kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank;  

10. ilość rat kapitałowych – 40  

11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł  

12. metoda wyznaczania rat – kapitałowa;  

13. sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/366),  

14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu - według złożonej oferty – pobrana będzie od 

rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu;  

15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej 

kwoty kredytu; 

16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu;  

17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu.  

Każdorazowa rata kapitałowa (Rk) wyniesie 10.000,00 PLN  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
 

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.3  

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30  

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 5  
 


