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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108853-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała: Usługi udzielania kredytu
2018/S 049-108853

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 036-078741)

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

Gmina Biała
Rynek 10
Biała
48-210
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Tel.:  +48 774388542
E-mail: zp@biala.gmina.pl 
Faks:  +48 774387679
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.biala.gmina.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 PLN na sfinansowanie wydatków
majątkowych Gmina Biała.
Numer referencyjny: GKZP.271.2.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7.119.000,00 zł na sfinansowanie wydatków
majątkowych:
a) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul. Tysiąclecia w kwocie 1 300 000,00 PLN;
b) Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 2 274 000,00 PLN;
c) Budowa dróg na ul. Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 1 950 000,00 PLN;
d) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 470 000,00 PLN;
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e) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 83 000,00 PLN;
f) Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe w kwocie 342 000,00 PLN;
g) Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 700 000,00 PLN
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 PLN na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych w 2018 r.
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2019-2028

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

08/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 036-078741

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:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 PLN, na sfinansowanie wydatków
majątkowych Gmina BiałaSpłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2019-2028.
Na następujących zasadach:
Okres kredytowania około113 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do
31.5.2028 r.
Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę.
W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu:
31.5.2018 r.
Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu
nastąpi na wniosek kredytobiorcy.
Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy.
Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 31.5.2028 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po
zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1-31 dnia miesiąca).
Okres karencyjny do dnia 31.3.2019 r. (dotyczy rat kapitałowych).
Pierwsza rata spłaty od 31.3.2019 r.
Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów.
Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 3 do SIWZ.
Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko).
Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych
wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest
oprocentowanie powiększone* lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym.
(* niepotrzebne skreślić),
Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu.
Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M -
średni WIBOR 1 M na miesiąc 1.2018 r. w wysokości 1,65 %.
Powinno być:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 PLN na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych w 2018 r.
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Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2019-2028 na następujących zasadach:
Okres kredytowania około 123 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do
31.5.2028 r.
Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę.
W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu:
31.5.2018 r.
Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu
nastąpi na wniosek kredytobiorcy.
Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy.
Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 31.5.2028 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po
zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca).
Okres karencyjny do dnia 31.3.2019 r. (dotyczy rat kapitałowych).
Pierwsza rata spłaty od 31.3.2019 r.
Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów.
Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 3 do SIWZ.
Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko)
Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych
wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest
oprocentowanie powiększone* lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym
(* niepotrzebne skreślić),
Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu.
Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M -
średni WIBOR 1 M na miesiąc styczeń 2018 r. w wysokości 1,65 %.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Do SIWZ Zamawiający dodaje załącznik nr 21 - Projekt umowy dotyczący realizacji zamówienia objętego
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.


