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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 452062-2012 z dnia 2012-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice
Udzielenie kredyttu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ma być udzielany w 2012 r w następujących transzach: I transza w dniu...
Termin składania ofert: 2012-11-26

Numer ogłoszenia: 452446 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 452062 - 2012 data 15.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, fax. 032 4693266.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2500000 PLN z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ma być udzielany w 2012 r w
następujących transzach: I transza w dniu 15.12.2012 r w kwocie 2000000 PLN II transza w dniu 27.12.2011 r w
kwocie 500000 PLN. Uruchomienie transz następować będzie na podstawie pisemnego wystąpienia zamawiającego
do Banku w terminie 5 dni od jego złożenia. Postawienie przez Bank kredytu do dyspozycji zamawiającego na
powyższych warunkach nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Warunki spłaty kredytu: - Kredyt zostanie
spłacony w ratach miesięcznych wg załączonego harmonogramu spłat, począwszy od dnia 30 stycznia 2013 r do 30
grudnia 2017 r / 60 rat miesięcznych /. Spłata rat kapitałowych na dzień 30 każdego miesiąca, miesiąc luty - 28 Odsetki naliczane będą od salda kredytu po uruchomieniu pierwszej transzy tj. pierwsza spłata odsetek nastąpi na
dzień 30 w miesiącu, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu, następne odsetki płatne będą od debetu na
dzień 30 każdego miesiąca / luty - 28 / - Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o
stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie
obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.
Okres kredytowania będzie wynosił 6 lat / 2012 - 2017 / Zamawiajacy zastrzega sobie: a/ zmianę terminów
przekazania transz kredytu b/ mozliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat c/
mozliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą bedą prowadzone w walucie polskiej / PLN /. Do celów
obliczeń bankowych, za rok przyjmuje się 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni..

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=452446&rok=2012-11-15
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W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2500000
PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ma być udzielany w 2012 r w
następujących transzach: I transza w dniu 15.12.2012 r w kwocie 2000000 PLN II transza w dniu 27.12.2012 r w
kwocie 500000 PLN. Uruchomienie transz następować będzie na podstawie pisemnego wystąpienia zamawiającego
do Banku w terminie 5 dni od jego złożenia. Postawienie przez Bank kredytu do dyspozycji zamawiającego na
powyższych warunkach nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Warunki spłaty kredytu: - Kredyt zostanie
spłacony w ratach miesięcznych wg załączonego harmonogramu spłat, począwszy od dnia 30 stycznia 2013 r do 30
grudnia 2017 r / 60 rat miesięcznych /. Spłata rat kapitałowych na dzień 30 każdego miesiąca, miesiąc luty - 28 Odsetki naliczane będą od salda kredytu po uruchomieniu pierwszej transzy tj. pierwsza spłata odsetek nastąpi na
dzień 30 w miesiącu, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu, następne odsetki płatne będą od debetu na
dzień 30 każdego miesiąca / luty - 28 / - Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o
stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie
obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.
Okres kredytowania będzie wynosił 6 lat / 2012 - 2017 / Zamawiajacy zastrzega sobie: a/ zmianę terminów
przekazania transz kredytu b/ mozliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat c/
mozliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą bedą prowadzone w walucie polskiej / PLN /. Do celów
obliczeń bankowych, za rok przyjmuje się 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni..
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