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Data: 09/06/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Dwikozy, Krajowy numer identyfikacyjny 83040993300000, ul. ul. Spółdzielcza  15, 

27-620  Dwikozy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 311 471, e-mail 

gminadwikozy@interia.pl, faks 158 311 404.  

Adres strony internetowej (url): www.dwikozy.bip.gmina.pl  

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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej 

polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4.700.000,00 zł 

na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2020 roku w kwocie 3.298.000,00 zł. i 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.402.000,00 zł. 

2.1. Uruchomienie kredytu w kwocie 4.700.000,00 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset 

tysięcy złotych) nastąpi do dnia 10 sierpnia, 30 września, 30 października i 30 listopada 2020 

roku, poprzez dokonanie przelewu transz kredytu na rachunek bankowy Gminy Dwikozy. 

Kredyt będzie wykorzystywany w czterech transzach w następujących miesiącach i kwotach: 

1) sierpień 2020 r. kwota 2.100.000,00 zł. 2) wrzesień 2020 r. kwota 800.000,00 zł. 3) 

październik 2020 r. kwota 900.000,00 zł. 4) listopad 2020 r. kwota 900.000,00 zł. 

Zamawiający dopuszcza konieczność przekazania w 2020 roku transz 2-4 w innych terminach 

wskazanych przez Zamawiającego lub w innej kwocie na pisemne żądanie przekazania 

transzy kredytu na rachunek Gminy. 2.2. Spłaty rat kapitałowych kredytu dokonywane będą 



w 70 ratach miesięcznych we wskazanych poniżej latach i kwotach: 1) 2028 r. 12 rat po 

5.000,00 zł., to jest 60.000,00 zł. 2) 2029 r. 12 rat po 5.000,00 zł., to jest 60.000,00 zł. 3) 2030 

r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 1.260.000,00 zł. 4) 2031 r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 

1.260.000,00 zł. 5) 2032 r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 1.260.000,00 zł. 6) 2033 r. 10 rat 

po 80.000,00 zł., to jest 800.000,00 zł. Wszystkie raty płatne na ostatni roboczy dzień 

każdego miesiąca, poczynając od 2028 roku. 2.3. Odsetki od wykorzystanego kredytu 

naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do ostatniego 

dnia roboczego każdego miesiąca, poczynając od sierpnia 2020 r. 2.4. Kredyt będzie 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie na 

następny miesiąc będzie obliczone wg stawki WIBOR 1M z dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego oraz marży banku. 2.5. Prowizja 

przygotowawcza płatna w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 2.6. Zabezpieczenie kredytu: 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez dodatkowych kosztów (opłat, 

prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z 

kredytu. 2.8. Zamawiający dopuszcza stosowanie odsetek, opłat i prowizji z tytułu m.in. 

oprocentowania kredytu oraz prowizji przygotowawczej (za udzielenie kredytu). 

Niedopuszczalna jest prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. 2.9. W celu obliczenia ceny 

ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć dni 10.08.2020, 

30.09.2020., 30.10.2020 oraz 30.11.2020 r. jako przewidywane dni uruchomienia transz 

kredytu oraz stałą stopę oprocentowania WIBOR 1 M w wysokości 0,24%. Okres 

kredytowania od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 października 2033 r.  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej 

polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w 2020 roku w kwocie 4.700.000,00 zł 

na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2020 roku w kwocie 3.298.000,00 zł. i 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.402.000,00 zł. 

2.1. Uruchomienie kredytu w kwocie 4.700.000,00 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset 

tysięcy złotych) nastąpi do dnia 10 sierpnia, 30 września, 30 października i 30 listopada 2020 

roku, poprzez dokonanie przelewu transz kredytu na rachunek bankowy Gminy Dwikozy. 

Kredyt będzie wykorzystywany w czterech transzach w następujących miesiącach i kwotach: 

1) sierpień 2020 r. kwota 2.100.000,00 zł. 2) wrzesień 2020 r. kwota 800.000,00 zł. 3) 



październik 2020 r. kwota 900.000,00 zł. 4) listopad 2020 r. kwota 900.000,00 zł. 

Zamawiający dopuszcza konieczność przekazania w 2020 roku transz 2-4 w innych terminach 

wskazanych przez Zamawiającego lub w innej kwocie na pisemne żądanie przekazania 

transzy kredytu na rachunek Gminy. 2.2. Spłaty rat kapitałowych kredytu dokonywane będą 

w 70 ratach miesięcznych we wskazanych poniżej latach i kwotach: 1) 2028 r. 12 rat po 

5.000,00 zł., to jest 60.000,00 zł. 2) 2029 r. 12 rat po 5.000,00 zł., to jest 60.000,00 zł. 3) 2030 

r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 1.260.000,00 zł. 4) 2031 r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 

1.260.000,00 zł. 5) 2032 r. 12 rat po 105.000,00 zł., to jest 1.260.000,00 zł. 6) 2033 r. 10 rat 

po 80.000,00 zł., to jest 800.000,00 zł. Wszystkie raty płatne na ostatni roboczy dzień 

każdego miesiąca, poczynając od 2028 roku. 2.3. Odsetki od wykorzystanego kredytu 

naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do ostatniego 

dnia roboczego każdego miesiąca, poczynając od sierpnia 2020 r. 2.4. Kredyt będzie 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie na 

następny miesiąc będzie obliczone wg stawki WIBOR 1M z dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego oraz marży banku. 2.5. Prowizja 

przygotowawcza płatna w ciągu 30 dni od podpisania umowy w formie potrącenia z pierwszej 

transzy kredytu. 2.6. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w 

części bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie 

wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 2.8. Zamawiający dopuszcza 

stosowanie odsetek, opłat i prowizji z tytułu m.in. oprocentowania kredytu oraz prowizji 

przygotowawczej (za udzielenie kredytu). Niedopuszczalna jest prowizja za wcześniejszą 

spłatę kredytu. 2.9. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej 

oferty należy przyjąć dni 10.08.2020, 30.09.2020., 30.10.2020 oraz 30.11.2020 r. jako 

przewidywane dni uruchomienia transz kredytu oraz stałą stopę oprocentowania WIBOR 1 M 

w wysokości 0,24%. Okres kredytowania od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 

października 2033 r.  

 

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: 2020-06-22, godzina: 09:00  



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

w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 09:00  

 


