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oGŁOSZENlE o ZMlANlE oGŁoSZENlA

ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 15595 - 2009 data 14.01 .2009 r

SEKCJA l: ZAMAW|AJĄCY

l. 1) NAZWA lADRES: Urząd Gminy Bartniczka , ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, Woj.

kujawsko-pomorskie, tel. 056 4936560, faks 056 4936484.

SEKCJA ll: ZM|ANY W OGŁOSZENlU

ll.1)Tekst, który należy zmienić:

. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ll.1 .3)

W ogłoszeniu jest: ,,Przedmiotem zamÓwienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego złotowego na finansowanie deficytu budzetowego planowanego W
związku z realizawanymi inwestycjami i spłatę Wcześniej zaciągniętych kredytow' Zakres
zamÓwienia: 1) kredyt długoterminowy 2) kwota kredytu.2400000 zł (słownie zł'. dwa
miliony czterysta tysięcy złotych). 3) okres kredytowania'. 7 lat 4) karencja w spłacie
kapitału: do 1-01-2010 r.5) spłata kapitału po upływie okresu karencji, w okresach
kwańalnych (na koniec kwartału) 6) oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie
według rzeczywistej liczby dni występujących W danym roku (365)366 dni) i od
rzeczywistego zadłuŻenia, według zmiennej stopy WlBoR dla depozytow '1 miesięcznych
+ marŻa banku' odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego, lecz jeszcze nie
uruchomionego. Pierwsze odsetki płatne będą do 30-09-2009 r 7) o kwocie naleznych
odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie w terminie 7 dni przed terminem
wymagalności, przy czym odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu
kazdego okresu odsetkowego. odsetki naliczane będą kwańalnie na 20 dzien kazdego
ostatniego miesiąca kwartału, z terminem płatnosci do końca kwartału. B) odsetki z tytułu
niespłaconej w terminie raty kredytu obliczane będą w oparciu o wysokośc odsetek
ustawowych obowiązujących w danym okresie. 9) Zamawiający nie wyraza zgody na
kapitalizację odsetek' 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia
dodatkowych kosztow, do: - wczesniejszej spłaty kredytu lub jego części' - wcześniejszej
spłaty poszczegolnych rat w ramach danego roku budzetowego. 11)W przypadku, gdy
termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje
Wymaganą ratę W pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty' 12) Prowi4a od
kredytu zostanie w całości zapłacona w dniu uruchomienia kredytu. 13) Zabezpieczeniem
kredytu i odsetek będzie weksel własny ln blanco wraz z deklaracją wekslową.
Niedopuszczalne Są W tym zakresie inne zapisy w umowie kredytowej, w tym takze o
poddaniu się egzekucji na podstawie ań. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe. 14) Kredyt
winien byÓ udzielony w dwoch tranaszach przewidywanych na l transza - 1'200.000 zł.
15.07.2009 r' i ll transza - 1.200'000 zł' w dniu 15.08.2009 r ostateczny termin
uruchomienia oraz transze zostaną okreŚlone W umowie kredytowej 15) Sposob
finansowania deficytu jest zgodny z postanowieniami zawartymi w uchwale budzetowej
na 2009 rok 16) Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej
dyspozycji Zamawiającego. 17) Nie przewiduje Się dokumentowania (rozliczania)



Wykorzystania kredytu. Szczegółowy zakres zamówienia został okreŚlony w Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zamowien ia. "

. W ogłoszeniu powinno byó:

Przedmiotem zamÓwienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego
na finansowanie deficytu budzetowego planowanego W związku z realizowanymi
inwestycjami i spłatę wczeŚniej zaciągniętych kredytow. Zakres zamowienia: 1) kredyt
długoterminowy 2) kwota kredytu: 2'400.000 zł (słownie zł'' dwa miliony czterysta tysięcy
złotych). 3) okres kredytowania'' 7 lat 4) karencja w spłacie kapitału: do 1-01-2010 r' 5)

spłata kapitału po upływie okresu karencji, w okresach kwańalnych (na koniec kwańału)
6) oprocentowanie kredytu będzie naliczane miesięcznie według rzeczywistej liczby dni
występujących w danym roku (365)366 dni) i od rzeczywistego zadłuŻenia, według
zmiennej stopy WlBoR dla depozytow 1 miesięcznych + marŻa banku. odsetki nie będą
naliczane od kredytu przyznanego, lecz jeszcze nie uruchomionego. Pienvsze odsetki
płatne będą do 30-09-2009 r' 7) o kwocie naleznych odsetek Zamawiający będzie
informowany pisemnie w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki
od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu kazdego kwartału. odsetki naliczane
będą miesięcznie, Z terminem płatnosci do końca kwartału' B) odsetki z tytułu
niespłaconej w terminie raty kredytu obliczane będą w oparciu o wysokoŚc odsetek
ustawowych obowiązujących w danym okresie. 9) Zamawiający nie wyraza zgody na
kapitalizację odsetek. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, do: - wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, - wcześniejszej
spłaty poszczegolnych rat w ramach danego roku budzetowego. 11) W przypadku, gdy
termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje
Wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty' 12) Prowiz1a od
kredytu zostanie w całości zapłacona w dniu uruchomienia kredytu. 13) Zabezpieczeniem
kredytu i odsetek będzie weksel własny ln blanco wraz z deklaracją wekslową.
Niedopuszczalne Są W tym zakresie inne zapisy w umowie kredytowej, w tym takze o
poddaniu się egzekucji na podstawie art' 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe. ''l4) Kredyt
winien być udzielony w dwoch tranaszach przewidywanych na l transza - 1.200'000 zł.

15.07.2009 r. i ll transza _ 1.200.000 zł' w dniu 17'0B.2009 r. ostateczny termin
uruchomienia oraz transze zostaną określone W umowie kredytowej 15) Sposob
finansowania deficytu jest zgodny z postanowieniami zawartymi w uchwale budzetowej
na 2009 rok. 16) Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej
dyspozycji Zamawiającego. 17) Nie przewiduje Się dokumentowania (rozliczania)
wykorzystania kredytu. Szczegołowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji
lstotnych Waru nków Zamówien ia.''


