
Numer ogłoszenia: 314068 - 2009; data zamieszczenia: 10.09.2009 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297340 - 2009 data 28.08.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad 
Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 048 3761266, 3761257, fax. 048 3761266. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.  
• W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego 
kredytu złotówkowego w wysokości 2 401 059 zł (słownie dwa miliony czterysta 
jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu na rok 2009. 2.Okres kredytowania: 24.09.2009 - 
31.12.2014. 3.Okres karencji w spłacie kapitału - do 31.12.2009r. 4.Kredyt 
wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. 
Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych 
każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 5.Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych 
opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od 
planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie 
powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 6.Spłata kapitału 
następować będzie w równych ratach miesięcznych po okresie karencji tj. od 
31.01.2010 r. do 31.12.2014 r. 7.Spłata odsetek następować będzie w okresach 
miesięcznych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie 
uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości 
naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 8.Kredyt oprocentowany 
będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku 
przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania 
umowy kredytowej. 9.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą 
naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne 
opłaty z tego tytułu. 10.Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z 
tytułu uruchomienia kredytu 11.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco 
wraz z deklarację wekslową. 12.Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 
nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 13.Bank nie będzie pobierał 
żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza 
wymienionymi w SIWZ..  

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego 
kredytu złotówkowego w wysokości 2 041 059 zł (słownie dwa miliony czterdzieści 
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jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu na rok 2009. 2.Okres kredytowania: 30.09.2009 - 
31.12.2014. 3.Okres karencji w spłacie kapitału - do 31.12.2009r. 4.Kredyt 
wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. 
Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych 
każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 5.Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych 
opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od 
planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie 
powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 6.Spłata kapitału 
następować będzie w równych ratach miesięcznych po okresie karencji tj. od 
31.01.2010 r. do 31.12.2014 r. 7.Spłata odsetek następować będzie w okresach 
miesięcznych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie 
uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości 
naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 8.Kredyt oprocentowany 
będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku 
przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania 
umowy kredytowej. 9.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą 
naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne 
opłaty z tego tytułu. 10.Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z 
tytułu uruchomienia kredytu 11.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco 
wraz z deklarację wekslową. 12.Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego 
nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 13.Bank nie będzie pobierał 
żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza 
wymienionymi w SIWZ..  

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2.  
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB 

TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.09.2009..  

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.4.  
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 21.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd 

Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą (sekretariat..  
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