
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 276406-2013 z dnia 2013-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 530 000,00 

zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych. 

szczegółowe wymagania... 

Termin składania ofert: 2013-07-23  

Numer ogłoszenia: 283098 - 2013; data zamieszczenia : 18.07.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  276406 - 2013 data 15.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).  

W ogłoszeniu jest:  o)koszt kredytu: Na koszt całkowity kredytu składa się prowizja bankowa naliczana 

wyłącznie od uruchomionej transzy kredytu (zawierająca wszelkie opłaty i koszty związane z 

uruchomieniem i obsługą transzy kredytu) oraz oprocentowanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M i stałą 

marżę Banku. Prowizja bankowa i marża Banku w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie 

przez cały okres spłaty kredytu. Prowizja bankowa Wykonawcy płatna będzie każdorazowo, wyłącznie 

od uruchomionej transzy kredytu, nie później niż w dniu uruchomienia transzy kredytu, Marża 

Wykonawcy płatna będzie razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach miesięcznych. W przypadku 

płatności rat kapitałowych oraz odsetek przypadających na dzień wolny od pracy - płatność nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po terminie płatności. Oprocentowanie kredytu zmienne, liczone w okresach 

miesięcznych, oparte ma być o stawkę WIBOR 3M ustaloną jako średnia arytmetyczna stawek 3-

miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, za 

który nalicza się oprocentowanie, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku, powiększone o 

stałą marżę banku. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz na kwartał (począwszy od pierwszego 

dnia kwartału) i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 3M. W przypadku wzrostu 

oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o tyle punktów procentowych, o ile wzrośnie stawka 

WIBOR 3M, a w przypadku spadku oprocentowania, spadek musi nastąpić minimum o tyle punktów 

procentowych, o ile została obniżona stawka WIBOR 3M. Bank powiadamia Kredytobiorcę o zmianie 
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oprocentowania na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany oprocentowania. Do obliczeń ceny 

oferty jak i umowy należy przyjąć: kalendarz odsetkowy 365 przez 366 dni (uwzględniając lata 

przestępne), zmienną stopę procentową wg formuły WOBOR 3M na dzień 1 lipca 2013r.,jednorazowo 

wypłatę kredytu, która miałaby nastąpić w dniu 31 lipca 2013r., okres kredytowania od 1 sierpnia 2013 r. 

do 31 grudnia 2022 r., spłatę kredytu zgodnie z harmonogramem zawartym w ust. 4 pkt g..  

W ogłoszeniu powinno by ć: o)Na koszt całkowity kredytu składa się prowizja bankowa naliczana 

wyłącznie od uruchomionej transzy kredytu (zawierająca wszelkie opłaty i koszty związane z 

uruchomieniem i obsługą transzy kredytu) oraz oprocentowanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M i stałą 

marżę Banku. Prowizja bankowa i marża Banku w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie 

przez cały okres spłaty kredytu. Prowizja bankowa Wykonawcy płatna będzie każdorazowo, wyłącznie 

od uruchomionej transzy kredytu, nie później niż w dniu uruchomienia transzy kredytu,Marża 

Wykonawcy płatna będzie razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach miesięcznych. W przypadku 

płatności rat kapitałowych oraz odsetek przypadających na dzień wolny od pracy - płatność nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po terminie płatności. Oprocentowanie kredytu zmienne, liczone w okresach 

miesięcznych, oparte ma być o stawkę WIBOR 3M ustaloną jako średnia arytmetyczna stawek 3-

miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, z 

zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku, powiększone o stałą marżę banku. Zmiana 

oprocentowania może nastąpić raz na kwartał (począwszy od pierwszego dnia kwartału) i musi być 

spowodowana zmianą stawki WIBOR 3M. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić 

najwyżej o tyle punktów procentowych, o ile wzrośnie stawka WIBOR 3M, a w przypadku spadku 

oprocentowania, spadek musi nastąpić minimum o tyle punktów procentowych, o ile została obniżona 

stawka WIBOR 3M. Bank powiadamia Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania na piśmie w terminie 7 

dni roboczych od dnia zmiany oprocentowania. Do obliczeń ceny oferty jak i umowy należy przyjąć: 

kalendarz odsetkowy 365 przez 366 dni (uwzględniając lata przestępne), zmienną stopę procentową wg 

formuły WOBOR 3M na dzień 1 lipca 2013r., jednorazowo wypłatę kredytu, która miałaby nastąpić w 

dniu 31 lipca 2013r., okres kredytowania od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., spłatę kredytu 

zgodnie z harmonogramem zawartym w ust. 4 pkt g..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 

nr 4..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 01.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 

Pilchowice pok. nr 4..  
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