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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
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 8 250 000 PLN
Numer referencyjny: ZP.272.25.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia (przetargu nieograniczonego) jest usługa udzielenia kredytu bankowego
długoterminowego w kwocie 8 250 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Okres kredytowania: od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 października 2025 r. Planowany termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: do dnia 31
października 2025 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zuzia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-121540
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 171-350559
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/09/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
a) zmianie terminów spłaty rat w ramach roku budżetowego – do
wysokości poziomu spłaty rocznej, b) zmiany wysokości rat w
poszczególnych latach obowiązywania umowy. Strony dopuszczają
możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych prowizji i
opłat, w sytuacji gdy nastąpią trudności w zachowaniu limitów spłaty
zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. Wydłużenie
terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli stron dla swej
ważności w formie pisemnej w formie aneksu do umowy. Zmiana umowy w
oparciu o art. 142 ust.5 ustawy Pzp przewidziana jest w §17 ust. 4
projektu umowy.
Powinno być:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
a) zmianie terminów spłaty rat w ramach roku budżetowego – do
wysokości poziomu spłaty rocznej, b) zmiany wysokości rat w
poszczególnych latach obowiązywania umowy. Powyższe zmiany wymagają zgodnych oświadczeń woli dla
swej ważności w formie aneksu do umowy. Strony dopuszczają
możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych prowizji i
opłat, w sytuacji gdy nastąpią trudności w zachowaniu limitów spłaty
zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. Wydłużenie
terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli stron dla swej
ważności w formie pisemnej w formie aneksu do umowy. Zmiana umowy w
oparciu o art. 142 ust.5 ustawy Pzp przewidziana jest w §17 ust. 4
projektu umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/12/2017
Powinno być:
Data: 21/12/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

