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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Piramowicza 32/417, III p.
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,ul.
Piramowicza 32,pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Tel.: +48 774034450
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/,https://e-propublico.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kredyt długoterminowy w wysokości 12 347 002,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXI/225/20 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2020r.
Numer referencyjny: ZP.271.1.57.2020.AH

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Kredyt długoterminowy w wysokości 12 347 002,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXI/225/20 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2020r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SIWZ oraz cz. II Istotne postanowienia umowy
zamieszczone w wersji elektronicznej na platformie on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/
stanowiące integralną część SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: Kargulena
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-060553
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 095-227300
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/05/2020
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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
A. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Rodzaj transakcji: kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 632 102,00 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 714 900,00 zł;
2. Kwota i waluta kredytu (limit kredytowy): do 12 347 002,00 PLN;
3. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej, tj. do 31.12.2031r.;
4. Okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie;
5. Okres karencji w spłacie kapitału: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej;
6. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa. Poza stopą procentową Zamawiający nie będzie
ponosił innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu;
7. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie
ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego każdy okres odsetkowy
powiększona o marżę banku;
8. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie umowy kredytowej;
9. Łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu: bez prowizji;
10. Opłaty i prowizje bankowe: bank nie będzie pobierał innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu
w tym przedterminowej spłaty kredytu, niż określona w punkcie 7 stopa procentowa;
11. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu;
12. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od przedstawienia przez
Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia;
13. Odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane będą przez Bank i płatne przez Zamawiającego co miesiąc na
podstawie pisemnego zawiadomienia wystawionego przez Bank;
14. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu;
15. Zabezpieczenie kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, który może zawierać
kontrasygnatę skarbnika;
16. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w całości lub części bez ponoszenia
dodatkowych opłat z tego tytułu;
17. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający informuje, że następujące materiały takie jak: projekty, uchwały Rady Miasta, sprawozdania,
opinie RIO itp. dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: w zakładce ZADANIA GMINY;
FINANSE oraz w zakładce RADA MIASTA; UCHWAŁY.
Inne załączniki:
1. Uchwała Nr XXI / 225 / 20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
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2. Zobowiązania finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle z tytułu zaciągniętych kredytów – stan na dzień 31 grudnia
2019 roku.
3. Zobowiązania finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle z tytułu zaciągniętych pożyczek – stan na dzień 31 grudnia
2019 roku.
4. Zobowiązania finansowe z tytułu udzielonych poręczeń.
B. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia: czynności administracyjnych polegające na obsłudze kredytu.
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje
z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ – Istotne postanowienia umowy
C. Zamawiający informuje, iż usługa finansowa związana z udzieleniem kredytu jest powszechnie dostępna
oraz ma ściśle określone standardy jakościowe oraz przepisy i normy obowiązujące, określone m.in. w
przepisach ustawy Prawo bankowe.
W usługach udzielania kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania
kredytu jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku.
W przypadku kredytu, koszt cyklu życia produktu nie występuje.
Standardy jakościowe zostały opisane w pkt A.
Powinno być:
A. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Rodzaj transakcji: kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 632 102,00 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 714 900,00 zł;
2. Kwota i waluta kredytu (limit kredytowy): do 12 347 002,00 PLN;
3. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej, tj. do 31.12.2031r.;
4. Okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie;
5. Okres karencji w spłacie kapitału: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej;
6. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa. Poza stopą procentową Zamawiający nie będzie
ponosił innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu;
7. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości
stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości
oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca;
8. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie umowy kredytowej;
9. Łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu: bez prowizji;
10. Opłaty i prowizje bankowe: bank nie będzie pobierał innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu
w tym przedterminowej spłaty kredytu, niż określona w punkcie 7 stopa procentowa;
11. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu;
12. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od przedstawienia przez
Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia;
13. Odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane będą przez Bank i płatne przez Zamawiającego co miesiąc na
podstawie pisemnego zawiadomienia wystawionego przez Bank;
14. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia jednorazowej prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu;
15. Zabezpieczenie kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, który może zawierać
kontrasygnatę skarbnika;
16. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w całości lub części bez ponoszenia
dodatkowych opłat z tego tytułu;
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17. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający informuje, że następujące materiały takie jak: projekty, uchwały Rady Miasta, sprawozdania,
opinie RIO itp. dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: w zakładce ZADANIA GMINY;
FINANSE oraz w zakładce RADA MIASTA; UCHWAŁY.
Inne załączniki:
1. Uchwała Nr XXI / 225 / 20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
2. Zobowiązania finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle z tytułu zaciągniętych kredytów – stan na dzień 31 grudnia
2019 roku.
3. Zobowiązania finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle z tytułu zaciągniętych pożyczek – stan na dzień 31 grudnia
2019 roku.
4. Zobowiązania finansowe z tytułu udzielonych poręczeń.
B. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia: czynności administracyjnych polegające na obsłudze kredytu.
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje
z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ – Istotne postanowienia umowy
C. Zamawiający informuje, iż usługa finansowa związana z udzieleniem kredytu jest powszechnie dostępna
oraz ma ściśle określone standardy jakościowe oraz przepisy i normy obowiązujące, określone m.in. w
przepisach ustawy Prawo bankowe.
W usługach udzielania kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania
kredytu jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku.
W przypadku kredytu, koszt cyklu życia produktu nie występuje.
Standardy jakościowe zostały opisane w pkt A.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

