
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 116046-2013 z dnia 2013-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice 

Wielkie 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 

wysokości w wysokości łącznej 5.778.354,00 zł. (słownie: pięd milionów siedemset 

siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięddziesiąt cztery zł. zero... 

Termin składania ofert: 2013-05-08  

 

Numer ogłoszenia: 134188 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116046 - 2013 data 22.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 

075 7515124, fax. 075 7515124. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego 

kredytu konsolidacyjnego w wysokości w wysokości łącznej 5.778.354,00 zł. 

(słownie: pięd milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięddziesiąt 

cztery zł. zero gr.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązao z tytułu wcześniej 

zaciągniętych kredytów (w zł.) w następujących bankach: kwota 2.998.409,00 zł. 

kredytu zaciągniętego 01.10.2010 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział 

w Jeleniej Górze; nr umowy: U/0029658028/0019/2010/170 nr rachunku bankowego: 

95 2030 0045 5610 0000 0016 2850, kwota 1.720.571,00 zł. kredytu zaciągniętego 

28.11.2011 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze; nr 

umowy: U/0029658028/0021/2011/1700 nr rachunku bankowego: 64 2030 0045 5511 

0000 0022 7140, kwota 1.059.374,00 zł. kredytu zaciągniętego 22.12.2011 r. w 

Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w Lelowie; nr umowy: 333/11/149, nr 

rachunku bankowego: 18 8591 0007 0337 0923 1100 0001, 3.2. Bank udzielający 

kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązao na konta ww. banków nie później niż 

do dnia 31 maja 2013 r. 3.3 Kredyt zostanie udzielony w polskich złotych (PLN). 

Rozliczenia związane z udzieleniem i obsługą kredytu będą dokonywane w polskich 

złotych (PLN). 3.4 Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpływy z 

dochodów własnych Gminy Janowice Wielkie. 3.5 Spłata kapitału nastąpi w 

kolejnych ratach w poniższy sposób: tabela w dokumencie pod linkiem: 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/zalaczniki/1844/SIWZ_Kredyt_konsoli

d._-_dokument.pdf Spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w ratach 

miesięcznych w terminie do 28-ego każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy 

poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatnia rata kredytu do 28 grudnia 2025 r. Okres 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=116046&rok=2013-03-22


karencji w spłacie rat kapitałowych - do stycznia 2014 r. 3.7 Spłata odsetek 

dokonywana będzie do 28-ego dnia każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy 

poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatni termin płatności odsetek do 28 grudnia 

2025 r. 3.8 W okresie karencji odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane będą do 

28-ego dnia każdego miesiąca w 8 ratach poczynając od 28 maja 2013 r. 3.9 

Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną częśd 

niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 3.10 W przypadku, gdy 

wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzieo wolny od 

pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.11 

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, 

składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku zmiennej w 

okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych 

depozytów bankowych (WIBOR 3M). 3.12 Nie dopuszcza się pobierania prowizji 

bankowych. 3.13 Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie 

obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 3M z 

ostatniego dnia notowao miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie 

będzie obowiązywad. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca winien przyjąd wysokośd stawki WIBOR 3M na dzieo 28 lutego 2013 tj. 

3,71%. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) 

powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia 

oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota 

faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu 

oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana 

oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków 

umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 3.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie 

terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 

3.15 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową 

z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego 

zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje 

dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego 

obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o 

art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 3.16 Zamawiający po 

wyborze oferenta dostarczy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

możliwości spłaty kredytu oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeo Społecznych w Jeleniej Górze o niezaleganiu w opłacaniu podatków 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 

długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości w wysokości łącznej 

5.778.354,00 zł. (słownie: pięd milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta pięddziesiąt cztery zł. zero gr.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązao z tytułu 

wcześniej zaciągniętych kredytów (w zł.) w następujących bankach: kwota 

2.998.409,00 zł. kredytu zaciągniętego 01.10.2010 r. w Banku Gospodarki 

Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze; nr umowy: 

U/0029658028/0019/2010/170 nr rachunku bankowego: 95 2030 0045 5610 0000 

0016 2850, kwota 1.720.571,00 zł. kredytu zaciągniętego 28.11.2011 r. w Banku 

Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze; nr umowy: 

U/0029658028/0021/2011/1700 nr rachunku bankowego: 64 2030 0045 5511 0000 



0022 7140, kwota 1.059.374,00 zł. kredytu zaciągniętego 22.12.2011 r. w 

Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w Lelowie; nr umowy: 333/11/149, nr 

rachunku bankowego: 18 8591 0007 0337 0923 1100 0001, 3.2. Bank udzielający 

kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązao na konta ww. banków nie później niż 

do dnia 31 maja 2013 r. 3.3 Kredyt zostanie udzielony w polskich złotych (PLN). 

Rozliczenia związane z udzieleniem i obsługą kredytu będą dokonywane w polskich 

złotych (PLN). 3.4 Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpływy z 

dochodów własnych Gminy Janowice Wielkie. 3.5 Spłata kapitału nastąpi w 

kolejnych ratach w poniższy sposób: tabela w dokumencie pod linkiem: 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/zalaczniki/1844/SIWZ_Kredyt_konsoli

d._-_dokument.pdf Spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w ratach 

miesięcznych w terminie do 28-ego każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy 

poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatnia rata kredytu do 28 grudnia 2025 r. Okres 

karencji w spłacie rat kapitałowych - do stycznia 2014 r. 3.7 Spłata odsetek 

dokonywana będzie do 28-ego dnia każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy 

poczynając od 28 stycznia 2014 r. Ostatni termin płatności odsetek do 28 grudnia 

2025 r. 3.8 W okresie karencji odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane będą do 

28-ego dnia każdego miesiąca w 8 ratach poczynając od 28 maja 2013 r. 3.9 

Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną częśd 

niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 3.10 W przypadku, gdy 

wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzieo wolny od 

pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.11 

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, 

składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku zmiennej w 

okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych 

depozytów bankowych (WIBOR 3M). 3.12 Nie dopuszcza się pobierania prowizji 

bankowych. 3.13 Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie 

obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 3M z 

ostatniego dnia notowao miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie 

będzie obowiązywad. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca winien przyjąd wysokośd stawki WIBOR 3M na dzieo 28 lutego 2013 tj. 

3,71%. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) 

powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia 

oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota 

faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu 

oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana 

oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków 

umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 3.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie 

terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 

3.15 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową 

z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego 

zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający przewiduje możliwośd 

dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego 

bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy 

Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 3.16 Zamawiający po wyborze oferenta 

dostarczy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty 

kredytu oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeo 



Społecznych w Jeleniej Górze o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne.. 

 


