
Zamawiający:
     

Gmina     Czarnocin
28-506 Czarnocin 100,  woj. świętokrzyskie

tel. ( 41)  351 20 27                 fax.  ( 41 )  351 20 29

s p r o s t o w a n i e  :  

S P E C Y F I K A C J A       I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I EN I A

    dla przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej
               wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 193.000,00 EURO

opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi 

                                                                                                           zmianami )

( nomenklatura CPV - 66113000-5 )

na realizację zadania:

“udzielenie długoterminowego kredytu bankowego 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek”

Sprostowanie  :   
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział „B” SIWZ z dnia 04 października 2011 r otrzymuje następujące brzmienie:

„R o z d z i a ł  „B”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA złotych 

1. Kwota kredytu: 
- długoterminowego 819.193,00 PLN 
( słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 00/00 ) . 
Kredyt  przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

2. Wymagany okres kredytowania do 31 grudnia 2026 roku, tj. 182 miesięcy licząc od  dnia 
podpisania umowy

3.  Postawienie kredytu w do dyspozycji zamawiającego - kredytobiorcy 
( w okresie od 01 11 2011 do 31 12 2011 )  w  transzach, 



4.  Kredyt spłacany będzie w latach 2011-2026 w ratach płatnych 30 czerwca i 31 grudnia każdego 
roku -  począwszy od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2026 roku , za wyjątkiem lat 
2011,2012,2013,2014 - płatnych do 31 grudnia,  w wysokości:

lp rata data kwota w zł

1 Pierwsza - 31 12 2011 22.169,00
2 druga 30 12 2012 12.000,00
-
3 trzecia 30 12 2013         12.000,00
-
5 czwarta 30 12 2014 25.000,00
-
6 piąta 30 06 2015 25.000,00
7 szósta 31 12 2015 20.000,00
8 siódma 30 06 2016 25.200,00
9 ósma 31 12 2016 25.000,00
10 dziewiąta 30 06 2017 25.600,00
11 dziesiąta 31 12 2017 25.000,00
12 jedenasta 30 06 2018 20.000,00
13 dwunasta 31 12 2018 25.000,00
14 trzynasta 30 06 2019 25.000,00
15 czternasta 31 12 2019 24.193,00
16 piętnasta 30 06 2020 24.000,00
17 szesnasta 31 12 2020 25.000,00
18 siedemnasta 30 06 2021 25.000,00
19 osiemnasta 31 12 2021 25.000,00
20 dziewiętnasta 30 06 2022 20.000,00
21 dwudziesta 31 12 2022 20.000,00
22 dwudziesta 

pierwsza
30 06 2023 20.000,00

23 dwudziesta 
druga

31 12 2023 20.000,00

24 dwudziesta 
trzecia

30 06 2024 40.200,00

25 dwudziesta 
czwarta

31 12 2024 40.000,00

27 dwudziesta piąta 30 06 2025 60.000,00
28 dwudziesta 

szósta
31 12 2025 60.000,00

27 dwudziesta 
siódma

30 06 2026 60.000,00

28
dwudziesta 

ósma 
Ostatnia

31 12 2026 68.831,00
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Powyższy  harmonogram  spłaty  dotyczy  zaciągnięcia  przez  Zamawiającego  kredytu 
w maksymalnej wysokości. W przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości 
niższej niż 819.193,00 zł zmniejszeniu ulegnie wysokość rat kredytu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo korygowania  przedstawionej treści umowy przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu.
6. Odsetki od wykorzystanego kredytu:

Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania naliczane 
będą w okresach miesięcznych i płacone  w okresach kwartalnych do 10 dnia każdego miesiąca,  
następującego  po  danym  kwartale  (  10  stycznia,  10  kwietnia,  10  lipca,  10  października). 
Odsetki  dla całego okresu kredytowania   powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej 
liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dla roku 
przestępnego.

7. Koszty obsługi kredytu   ( cenę ofertową ) stanowią:
7.1. Prowizja Przygotowawcza Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące 

w postępowaniu prowizji przygotowawczej ( Pp ), wyłącznie jednorazowej i bez możliwości 
jej waloryzacji i innych zmian.

7.2. Oprocentowanie  kredytu  bankowego  złotowego  będzie obliczane  dla  każdego  okresu 
odsetkowego;  w  oparciu  o  wskaźnik  oprocentowania  depozytów międzybankowych – 
WIBOR 1M, powiększone o marżę (  Mz )  stałą – niezmienną w okresie  obowiązywania 
umowy.

7.3. Dla  celów  porównawczych  ofert  i  uwzględnienia  zmiennej  stopy  prosimy  podawać  dane  
oprocentowanie oparte o wskaźnik WIBOR 1M  ( wartość  z dnia  30 września  2011 roku 
(  4,64 )  i jedną transzę  kredytu – realizowaną w  dniu 01 11 2011 roku,  uwzględniając  
podane raty kredytu i odsetki za okresy kwartalne  jak w  załączniku  nr 2a.

7.4. suma opłat  i  prowizji  bankowych  (  Wo )  z  tytułu:  wpłat  kolejnych  rat  kapitałowych,  rat 
odsetkowych, wpłaty raty wcześniej niż przewiduje umowa, przedterminowej spłaty kredytu 
na konto banku

8. Forma zabezpieczenia – weksel własny  „in blanco” .
9. Od  postawionej  do  dyspozycji  ,a  niewykorzystanej  kwoty  kredytu  kredytodawca  nie  będzie 

pobierał prowizji od zaangażowania.

II.  WYMAGANY TERMIN KREDYTOWANIA:

1. Wymagany termin kredytowania  do 31 grudnia 2026 roku.

2. Uruchomienie kredytu w okresie: od 01 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 
w transzach określonych przez Zamawiającego. 

3. Termin obowiązywania przyszłej umowy kredytowej oznaczono w SIWZ ( pkt. 16.10 ), i nie 
można go mylić z terminem kredytowania. 
Termin obowiązywania tej umowy do 31 grudnia 2026 roku ustalony został na wypadek gdyby w 
rozliczeniach w czasie spłaty kredytu nastąpiły pomyłki. Wówczas gdyby umowa wygasła z dniem 
spłaty ostatniej raty kredytu lub odsetek, nie można by pomyłek poprawić, gdyż Bank kredytujący 
i Gminę nie wiązałby żaden stosunek prawny.   Z powyższego wynika, że termin obowiązywania 
umowy dłuższy od terminu kredytowania podyktowany jest względami bezpieczeństwa obrotu, 
dla obu stron umowy”.

3


