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Do
Wszystkich Wvkonawców

MODYFIKACJA

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.341.p.n.l1.2011 prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego z dnia 13 grudnia 2011 roku na zadanię pn. ,,Udzielenie kredyu

długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł w roku 2011,,.

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin działĄąc zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), modyfikuje treśó Specyfikacji Istotnych WaruŃów

Zamówien ia sp or ządzonej w po stępowaniu o udzielenie publicznego.

Z akres mo dyJikacj i j es t n as tęp uj ący :

Cześć II. Przedmiot zamówienia brzmiał:

VIII. opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł'

przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu na20lI rokzprzeznaczeniem

na rea|izację zadanta inwestycyjnego ,'Budowa kanalizacji sanitarnej Wilków Nowy _ Polesie

Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin - Michałów''

Okres wykorzystania kredytu - odzavtarcia umowy do 30.12.2011 r.

Karencja w spłacie rat kapitałolvych _ do 30' 1 |.2012 r.

Spłata kapitału:

- do 31.12.20t2 -285 992

- do 31.\f .2013 - 285 668

- do 31.12.2014 -285 668

- do 31.12.f015 -f85 668

- do 3LIf.20I6 -285 668

- do 31.12.2017 - 285 668

- do 31.12.2018 - 285 668



Raty będą spłacane w poszczególnych latach ilw terminach.

Spłata odsetek następowaó będzie w okresach miesięcznych' tylko od kwoty faktycznie

uruchomionego kredytu. oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej

w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR _ lM powiększone/pomniejszone o matŻę

banku. Stawka WIBOR - lM dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego

roboczego dnia miesiąc a poptzedzaj ącego dany okres odsetkowy.

Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zarnawiającego

w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego Z wykorzystaniem do 30.12.201I r.

na podstawie pi semnych dyspozy cjt Zamawiaj ące go.

Kredyt nie będzie obciązony innymi opłatami niz wymienione w niniejszej specyfikacji

i stotnych warunków zamówieni a. Kapita|izacj a o d setek j e st niedopuszc za|na.

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu

oraz plawo do wczeŚniejszej sptaty kredyu bez dodatkowych kosztów.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wTaz z deklaracją wekslową.

CzeŚć II. Przedmiot zamówienia otrzymuie brzmienie:

VIII. opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł

przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficy{u budzetu na 20II rok z przeznaczeniem

na rea|izację zadanta inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitamej Wilków Nowy - Polesie

Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin - Michałów''

Okres wykorzystania kredytu - od zawarcia umowy do 30.I2.201I r.

Karencja w spłacie rat kapitałolvych _ do 3 ],.03 '2012 r.

Spłata kapitału:

- do 31.12.f012 -285 992

- do 31.12.2013 -285 668

- do 3 1.12.2014 - 285 668

- do 31.12.2015 -285 668

- do 31.12.2016 -285 668

- do 31.12.2017 -285 668

- do 31.12.2018 - 285 668

Raty będą spłacane w poszczęgólnych latach ilw terminach.

Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie

uruchomionego kredytu. oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej

w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR _ lM powiększone/pomniejszone o marŻę
')



banku. Stawka WIBOR _ lM dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego

robo czego dni a miesiąc a poptzedzaj ące go dany okre s odsetkowy.

Dzien podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego

w terminach dostosowanych do potrzeb ZamawiĄącego Z wykorzystaniem do 30,12.2011 t.

na podstawie pi semnych dysp ozy cji Zamawiaj ące go.

Kred1.t nie będzie obciążony innymi opłatami niz wymienione w niniejszej specyfikacji

i stotnych warunkó w z amó wieni a, Kaptta|izacj a o d s etek j e st ni e dopus zc za|na.

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu

oraz prawo do wcześniej szej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Zabezpteczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wrazz deklaracjąwekslową.

Termin składania ofert: nie ulega zmianie.

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie.

w pozostaĘm zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje

niezmieniona.
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