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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345480-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi udzielania kredytu
2018/S 150-345480

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 135-308704)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
491893180
ul. Jagiellońska 33
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zięcina-Kasieczka, adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska
33, 33-300 Nowy Sącz
Tel.:  +48 184141820
E-mail: bziecina@nowosadecki.pl 
Faks:  +48 184141700
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.nowosadecki.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na
finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
Numer referencyjny: ZPI.272.13.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa udzielenia kredytu
bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308704-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:bziecina@nowosadecki.pl
www.bip.nowosadecki.pl


Dz.U./S S150
07/08/2018
345480-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 4

07/08/2018 S150
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 4

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Okres kredytowania: od dnia
zawarcia umowy do dnia 30.11.2025 r. Planowany termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: do dnia 30.11.2025 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 135-308704

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892
PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów długoterminowych. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2025 r. Planowany
termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: do dnia 30.11.2025 r. Spłata kredytu w kwocie 13 621 892,00 PLN
nastąpi w okresie od dnia 31.01.2019 r. do dnia 30.11.2025 r. w poniższy sposób:
a) w 2019 roku - 500 000,00 PLN - w 5 (pięciu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3, 30.4 i
31.5;
b) w 2020 roku – 1 000 000,00 PLN - w 10 (dziesięciu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 29.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9 i 31.10;
c) w 2021 roku - 1 200 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
d) w 2022 roku – 2 400 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 200 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
e) w 2023 roku – 2 820 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 235 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
f) w 2024 roku – 3 000 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 250 000,00 PLN w dniach: 31.1, 29.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
g) w 2025 roku – 2 701 892,00 PLN - w 10 (dziesięciu) ratach po 260 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2,
31.3, 30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9 i 31.10 oraz w 1 (jednej) racie w kwocie 101 892,00 PLN w dniu
30.11. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r.
Odsetki od kredytu naliczone w okresie od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r. płatne będą w
dniu 31.12.2018 r. Począwszy od dnia 1.1.2019 r. odsetki płatne będą co miesiąc. Odsetki naliczane będą
tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz
jeszcze nieuruchomionego. Do dnia 20 każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację
o kwocie należnych odsetek za ten miesiąc oraz sposobie ich wyliczenia, a więc o zastosowanej stopie
oprocentowania, przyjętej podstawie oprocentowania (kwota kapitału) i przyjętej liczbie dni w miesiącu.
Informację o kwocie należnych odsetek za okres od dnia wykorzystania kredytu/transzy kredytu do dnia
31.12.2018 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia 27.12.2018 r. Nie przewiduje się dokumentowania
(rozliczania) wykorzystania kredytu. Spłata naliczonych i należnych Wykonawcy/Bankowi odsetek za dany
miesięczny okres odsetkowy będzie dokonywana w formie przelewu, ostatniego dnia miesiąca na rachunek
obsługi kredytu należący do Wykonawcy/Banku. Płatności rat kapitałowych będą dokonywane w terminie spłat
odsetek. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez naliczania
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prowizji oraz dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny
in blanco oraz deklaracja wekslowa, kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.
2. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych czynności w
zakresie obsługi udzielonego kredytu.
3. Termin wykonania zamówienia (uruchomienia kredytu jednorazowo lub w transzach: do 28.12.2018 r. Spłata
kredytu do 30.11.2025 r. Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kredytu za pośrednictwem Elixiru e sesji
rannej. Wypłata kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia złożenia dyspozycji (wniosku o uruchomienie
kredytu).
4. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o kryterium cena 100 %.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13
SIWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892
PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów długoterminowych. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2025 r. Planowany
termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: do dnia 30.11.2025 r. Spłata kredytu w kwocie 13 621 892,00 PLN
nastąpi w okresie od dnia 31.1.2019 r. do dnia 30.11.2025 r. w poniższy sposób:
a) w 2019 roku - 500 000,00 PLN - w 5 (pięciu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3, 30.4 i
31.5;
b) w 2020 roku – 1 000 000,00 PLN - w 10 (dziesięciu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 29.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9 i 31.10;
c) w 2021 roku - 1 200 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 100 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
d) w 2022 roku – 2 400 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 200 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
e) w 2023 roku – 2 820 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 235 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
f) w 2024 roku – 3 000 000,00 PLN - w 12 (dwunastu) ratach po 250 000,00 PLN w dniach: 31.1, 29.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9, 31.10, 30.11 i 31.12;
g) w 2025 roku – 2 701 892,00 PLN - w 10 (dziesięciu) ratach po 260 000,00 PLN w dniach: 31.1, 28.2, 31.3,
30.4, 31.5, 30.6, 31.7, 31.8, 30.9 i 31.10 oraz w 1 (jednej) racie w kwocie 101 892,00 PLN w dniu 30.11.
Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r. Odsetki
od kredytu naliczone w okresie od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r. płatne będą w dniu
31.12.2018 r. Począwszy od dnia 1.1.2019 r. odsetki płatne będą co miesiąc. Odsetki naliczane będą tylko
od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze
nieuruchomionego. Do dnia 20 każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o kwocie
należnych odsetek za ten miesiąc oraz sposobie ich wyliczenia, a więc o zastosowanej stopie oprocentowania,
przyjętej podstawie oprocentowania (kwota kapitału) i przyjętej liczbie dni w miesiącu.Informację o kwocie
należnych odsetek za okres od dnia wykorzystania kredytu/transzy kredytu do dnia 31.12.2018 r. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu do dnia 27.12.2018 r. Nie przewiduje się dokumentowania(rozliczania) wykorzystania
kredytu. Spłata naliczonych i należnych Wykonawcy/Bankowi odsetek za dany miesięczny okres odsetkowy
będzie dokonywana w formie przelewu, ostatniego dnia miesiąca na rachunek obsługi kredytu należący do
Wykonawcy/Banku. Płatności rat kapitałowych będą dokonywane w terminie spłat odsetek. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez naliczania prowizji oraz dodatkowych
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opłat od wcześniejszej spłaty. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco oraz deklaracja
wekslowa, kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.
2. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych czynności w
zakresie obsługi udzielonego kredytu.
3. Termin wykonania zamówienia (uruchomienia kredytu jednorazowo lub w transzach: do 28.12.2018 r. Spłata
kredytu do 30.11.2025 r. Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kredytu za pośrednictwem Elixiru e sesji
rannej. Wypłata kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji (wniosku o
uruchomienie kredytu).
4. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o kryterium cena 100 %.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13
SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/10/2018
Powinno być:
Data: 21/10/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


