Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 234973-2014 z dnia 2014-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Modliborzyce
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 070
000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Modliborzyce na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę...
Termin składania ofert: 2014-11-19
Numer ogłoszenia: 378344 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 234973 - 2014 data 10.11.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015
8715079, fax. 015 8717102.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:









Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 12) Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest
przyjąć WIBOR 3M w wysokości 2,03 % z dnia 10 listopada 2014r.
W ogłoszeniu powinno być: 12) Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany
jest przyjąć WIBOR 3M w wysokości 2,04 % z dnia 10 listopada 2014r.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 5) Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych, po
okresie karencji tj. począwszy od dn. 01.04.2016r. w ostatni dzień każdego kwartału, a
jeśli dzień jest dniem wolnym od pracy to w pierwszy dzień roboczy.
W ogłoszeniu powinno być: 5) Spłata kapitału następować będzie w okresach
kwartalnych, po okresie karencji tj. począwszy od dn. 30.06.2016r. w ostatni dzień
każdego kwartału, a jeśli dzień jest dniem wolnym od pracy to w pierwszy dzień
roboczy.





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 8) Karencja w spłacie kredytu do 31.03.2016r.
W ogłoszeniu powinno być: 8) Karencja w spłacie kredytu do 30.06.2016r.




Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w
Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat).



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w
Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat).

II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiana umowy. Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy:Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania
istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: 1) Wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiana harmonogramu spłat
kredytu. 2) Zwiększenie zabezpieczenia spłaty kredytu w trakcie okresu kredytowania.
Zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) niekorzystnej
zmiany płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku, ad pkt 2)
obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia.
Burmistrz Modliborzyc
mgr inż. Witold Kowalik

