
Pilica:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 354974 

Data: 30/11/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Krajowy numer identyfikacyjny 54326100000, ul. ul. 

Żarnowiecka  , 42436   Pilica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 735 104, e-mail 

umpilica@pro.onet.pl, faks 326 736 081.  

Adres strony internetowej (url): http://www.pilica.pl/ 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie długoterminowego kredytu 

bankowego w kwocie 3 500 000 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy) z 

przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Zamawiający określa okres 

kredytowania do 30 września 2021r. 3. Wykonawca uruchomi środki z kredytu w terminie do 

2 dni od dnia podpisania umowy. 4. Zamawiający określa okres karencji na spłatę kredytu 

trwający do 30.03.2018r. 5. Zamawiający określa spłaty rat kredytu od 31 marca 2018r. w 

następujący sposób: Harmonogram spłat kredytu: 2016r. - karencja; 2017r. - karencja; 

31.03.2018r. - 174750 zł; 31.05.2018r. - 174750 zł; 30.09.2018r. - 174750 zł; 30.12.2018r. - 

174750 zł; 31.03.2019r. - 239500 zł; 31.05.2019r. - 239500 zł; 30.09.2019r. - 239500 zł; 

30.12.2019r. - 239500 zł; 31.03.2020r. - 300000 zł; 31.05.2020r. - 300000 zł; 30.09.2020r. - 

300000 zł; 30.12.2020r. - 300000 zł; 31.03.2021r. - 321500 zł; 30.09.2020r. - 321500 zł; 

30.12.2020r. - 300000 zł. 6. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych wg 

harmonogramu znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). 7. W czasie 

spłaty kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty inne niż te, które uwzględniono w 

cenie (ofercie). 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części 

kredytu bez obciążenia zamawiającego kosztami z tego tytułu. 9. Wysokość poszczególnych 

rat odsetkowych zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu 

oraz rzeczywistej liczby dni w danym roku kredytowania. 10. Kredytobiorca zastrzega, że 

zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Celem 

wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a ustawy Pzp: 11.1. Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności 

techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 11.2. W trakcie realizacji 

zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 



11.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1. czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie 

długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 500 000 zł (słownie złotych: trzy miliony 

pięćset tysięcy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. 

Zamawiający określa okres kredytowania do 30 września 2021r. 3. Wykonawca uruchomi 

środki z kredytu w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. 4. Zamawiający określa 

okres karencji na spłatę kredytu trwający do 30.03.2018r. 5. Zamawiający określa spłaty rat 

kredytu od 31 marca 2018r. w następujący sposób: Harmonogram spłat kredytu: 2016r. - 

karencja; 2017r. - karencja; 31.03.2018r. - 174750 zł; 31.05.2018r. - 174750 zł; 30.09.2018r. - 

174750 zł; 31.12.2018r. - 174750 zł; 31.03.2019r. - 239500 zł; 31.05.2019r. - 239500 zł; 

30.09.2019r. - 239500 zł; 31.12.2019r. - 239500 zł; 31.03.2020r. - 300000 zł; 31.05.2020r. - 

300000 zł; 30.09.2020r. - 300000 zł; 31.12.2020r. - 300000 zł; 31.03.2021r. - 321500 zł; 

30.09.2020r. - 321500 zł. 6. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych wg 

harmonogramu znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). 7. W czasie 

spłaty kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty inne niż te, które uwzględniono w 

cenie (ofercie). 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części 

kredytu bez obciążenia zamawiającego kosztami z tego tytułu. 9. Wysokość poszczególnych 

rat odsetkowych zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu 

oraz rzeczywistej liczby dni w danym roku kredytowania. 10. Kredytobiorca zastrzega, że 

zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Celem 

wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a ustawy Pzp: 11.1. Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności 

techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 11.2. W trakcie realizacji 

zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

11.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11.1. czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 



złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

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

postępowaniu: Data: 08/12/2016, godzina: 09:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 09/12/2016, godzina: 09:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 5)  

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: tak. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie uregulowane zostały w Istotnych 

dla zamawiającego postanowieniach, które wprowadzone zostaną do treści umowy, jaka 

zostanie podpisana z Bankiem, wybranym w trakcie postępowania przetargowego na 

wykonanie zadania „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000 zł (słownie 

złotych: trzy miliony pięćset tysięcy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań” (załącznik nr 4 do SIWZ) 
 


