
 

 

GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA   
 

Rynek 1                                                                                                 tel./fax. 077 413 41 50  
46-220 Byczyna                                                                                 e-mail: um@byczyna.pl 
 

 

    

                              Byczyna, dnia 04.07.2012 r. 
Wp II.271.10.1.2012       

 
 

    
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

          

 

 
dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi udzielenia i obsługi kredytu: 
„Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne:  
w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 143123-2012 w dniu 02.07.2012 r. 
 

 

 

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Wykonawców, iŜ wskazana w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w rozdziale 15 – opis sposobu obliczenia ceny, data 30 września 2012 r. przypada na dzień 

wolny od pracy (niedziela), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iŜ zmianie ulega  treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: data 30 września 2012 r. w rozdziale 15 – opis sposobu obliczenia 

ceny. 

  

Jest:   

Cenę oferty podaje Wykonawca na załączonym formularzu oferty  przetargowej, kwota winna być podana cyfrowo i 
pisemnie. Cena oferty /kredytu/ ogółem = suma odsetek za cały okres kredytowania, wyliczona przy zastosowaniu 
niŜej wymienionych danych. 
Uwaga:  
W celu przygotowania oferty naleŜy przyjąć następujące dane: 
1. Daty uruchamiania transzy kredytu - kwota (jednorazowo) 517.499,64 zł.  - 30 września 2012 roku, 
2. Stawkę WIBOR 1M z dnia 11.06.2012 r. (4,91). 
3. Spłata kredytu, wg załączonego harmonogramu. 
4. W celu naliczenia odsetek naleŜy przyjąć, Ŝe oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu 

przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz załoŜenie, Ŝe rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 
366. 

 

Rzeczywiste daty uruchomienia i spłaty kredytu nie są w chwili obecnej moŜliwe do ustalenia.  

 

 

 

 



Zmienia się na: 

Cenę oferty podaje Wykonawca na załączonym formularzu oferty  przetargowej, kwota winna być podana cyfrowo i 
pisemnie. Cena oferty /kredytu/ ogółem = suma odsetek za cały okres kredytowania, wyliczona przy zastosowaniu 
niŜej wymienionych danych. 
Uwaga:  
W celu przygotowania oferty naleŜy przyjąć następujące dane: 
1. Daty uruchamiania transzy kredytu - kwota (jednorazowo) 517.499,64 zł.  – 1 października 2012 r. 
2. Stawkę WIBOR 1M z dnia 11.06.2012 r. (4,91). 
3. Spłata kredytu, wg załączonego harmonogramu. 
4. W celu naliczenia odsetek naleŜy przyjąć, Ŝe oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu 

przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz załoŜenie, Ŝe rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 
366. 

 

Rzeczywiste daty uruchomienia i spłaty kredytu nie są w chwili obecnej moŜliwe do ustalenia.  

 

Zamawiający podkreśla, Ŝe w/w dane są danymi, które mają posłuŜyć Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. 

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana z zastosowaniem danych wskazanych w rozdziale 20. Istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. Uściślić naleŜy, Ŝe oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną 

stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres 

obrachunkowy, skorygowaną o marŜę banku wskazaną w formularzu oferty. MarŜa banku będzie stała przez cały 

okres obowiązywania umowy.  

 

Aszch/ 

 

 

 

 


