
 
Lidzbark, dnia 08.07.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Lidzbark 

            ul. Sądowa 21 

13-230 Lidzbark       

 

BiGK.271.1.15.2022 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.15.2022  
pn. „Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”, 
ID 625551, znak sprawy BiGK.271.1.15.2022.  

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

 

Zmiana treści SWZ 
 
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym 
zakresie: 
 
Zmiana nr 1: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §1 pkt 2 ppkt 3, o treści: 
 Od dnia podpisania umowy do 20.12.2034r. 

3  Okres kredytowania: z zastrzeżeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi do 20.12.2034 r. natomiast spłata rat odsetkowych 

nastąpi do 30.12.2034r 

 

Zastępuje się następującym: 
 Od dnia podpisania umowy do 20.12.2034r. 

3  Okres kredytowania: z zastrzeżeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi do 20.12.2034 r. natomiast spłata rat odsetkowych 

nastąpi do 20.12.2034r. 

 

Zmiana nr 2: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §1 pkt 2 ppkt 7, o treści: 
7 Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M na ostatni dzień  

miesiąca poprzedzającego dzień podpisania Umowy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Bank jest zobowiązany zastosować 
stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. 

 

Zastępuje się następującym: 
7 Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy 

miesiąca poprzedzającego dzień podpisania Umowy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Bank jest zobowiązany zastosować 
stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. 
Jeżeli stawka bazowa WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa 

zero. 
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Zmiana nr 3: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §1 pkt 2 ppkt 12, o treści: 
 12 Następuje w transzy i kwocie określonej przez Kredytobiorcę w pisemnym wniosku w formie przelewu 

środków, z rachunku kredytowego, na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę .  
Wypłata kredytu nastąpi w terminie…….… dni od dnia złożenia wniosku o uruchomienie transzy kredytu.  

  

Uruchomienie kredytu:  

do dnia 1 listopada 2022 r. w kwocie 4.500 000 zł, 

 

Dopuszcza się możliwość wypłaty kwoty kredytu w transzach, stosownie do aktualnych uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego.  

Uruchomienie transzy kredytu nastąpi w terminie i kwocie określonej przez Kredytobiorcę na podstawie 

złożonej dyspozycji. 

Dyspozycja uruchomienia zostanie złożona przez Kredytobiorcę na adresy e-mail wskazane w umowie 

kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Banku pocztą lub przesyłką kurierską. 

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 15.12.2022 r.  

 
Zastępuje się następującym: 
 12 Następuje w transzy i kwocie określonej przez Kredytobiorcę w pisemnym wniosku w formie przelewu 

środków, z rachunku kredytowego, na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę .  
Wypłata kredytu nastąpi w terminie…….… dni od dnia złożenia wniosku o uruchomienie transzy kredytu.  

  

Uruchomienie kredytu:  

do dnia 1 listopada 2022 r. w kwocie 4.500 000 zł, 

 

Dopuszcza się możliwość wypłaty kwoty kredytu w transzach, stosownie do aktualnych uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego.  

Uruchomienie transzy kredytu nastąpi w terminie i kwocie określonej przez Kredytobiorcę na podstawie 

złożonej dyspozycji. 

Dyspozycja uruchomienia zostanie złożona przez Kredytobiorcę do godz. 9:00 na adresy e-mail wskazane w 

umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Banku pocztą lub przesyłką kurierską. 

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 15.12.2022 r.  

 

Zmiana nr 4: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §1 pkt 2 ppkt 15 wiersz 52, o treści: 
Karencja w spłacie kredytu do 20 marca 2023 r. 

 

Zastępuje się następującym: 

Karencja w spłacie kredytu do 19 marca 2023 r. 

 

Zmiana nr 5: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §1 pkt 2 ppkt 17, o treści: 
 1-miesięczny 
 Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie 

wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia 
 transzy kredytu  pod warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty 
 1 7  Okres odsetkowy i spłata odsetek: odsetek z wyprzedzeniem siedmiodniowym. Do ostatecznego terminu wykorzystania kredytu Bank 

spełni warunek powiadomienia Kredytobiorcy o wysokości odsetek pod warunkiem wysłania w 
drodze faxu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
zawiadomienia o wysokości odsetek najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od daty 
uruchomienia transzy kredytu.      
 
Odsetki płatne  w  ……  ratach w okresach miesięcznych począwszy od ………… . do 

 …………….  
 

 Zadłużenie przeterminowane będzie naliczane w wysokości określonej dla odsetek Ustawowych. 

 
Zastępuje się następującym: 
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 1-miesięczny 
 
 

 

1 7  Okres odsetkowy i spłata odsetek: 

Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie 
wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia transzy kredytu  pod warunkiem 
otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty odsetek z wyprzedzeniem siedmiodniowym. 
Do ostatecznego terminu wykorzystania kredytu Bank spełni warunek powiadomienia Kredytobiorcy 
o wysokości odsetek pod warunkiem wysłania w drodze faxu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej zawiadomienia o wysokości odsetek najpóźniej w 
terminie 7 dni roboczych od daty uruchomienia transzy kredytu.      
Odsetki płatne  w  ……  ratach w okresach miesięcznych począwszy od ………… . do ………. 

 Zadłużenie przeterminowane będzie naliczane w wysokości określonej dla odsetek Ustawowych. 

 
Zmiana nr 6: 

W  Załączniku nr 7 do SWZ Projekt umowy §7 dodaje się zdanie ostatnie, o treści: 
Zmiana postanowień umowy wskazanych w § 7 oraz inne ewentualne zmiany do umowy 
kredytowej dokonywane będą za zgodą obu stron.  
 
Zmiana nr 7: 

W Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1, o treści: 
Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 

4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych 

kredytów. Wysokość udzielonego kredytu 4.500.000 zł uruchomionego na wniosek w jednej 

transzy do dnia 1.11.2022 r. przekazywanej na konto bankowe kredytobiorcy – 

zamawiającego – BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.  

Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz dopuszcza 

się możliwość wypłaty kwoty kredytu w transzach, stosownie do aktualnych uzasadnionych 

potrzeb. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Po wyliczeniu ostatecznej wielkości zaciągniętego kredytu zmiana umowy nastąpi w postaci 

aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną 

wielkość kredytu. Zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. 

nie przekroczy 20.12.2034 r. Zmiana wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany 

warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat. 

Na cenę brutto oferty składają się opłaty, odsetki i inne podobne koszty związane z  

udzieleniem zamawiającemu kredytu bankowego. 

 

Zastępuje się następującym: 

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 

4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych 

kredytów. Wysokość udzielonego kredytu 4.500.000 zł uruchomionego na wniosek w jednej 

transzy dnia 1.11.2022 r. (hipotetyczna data uruchomienia kredytu określona w celu 

zachowania porównywalności złożonych ofert) przekazywanej na konto bankowe 

kredytobiorcy – zamawiającego – BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 

0941 0032.  

Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz dopuszcza 

się możliwość wypłaty kwoty kredytu w transzach, stosownie do aktualnych uzasadnionych 
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potrzeb. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Po wyliczeniu ostatecznej wielkości zaciągniętego kredytu zmiana umowy nastąpi w postaci 

aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną 

wielkość kredytu. Zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. 

nie przekroczy 20.12.2034 r. Zmiana wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany 

warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat. 

Na cenę brutto oferty składają się opłaty, odsetki i inne podobne koszty związane z  

udzieleniem zamawiającemu kredytu bankowego. 

 

Zmiana nr 8: 

W Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2, o treści: 
Karencja w spłacie kredytu do dnia 20.03.2023 r.  

 

Zastępuje się następującym: 

Karencja w spłacie kredytu do dnia 19.03.2023 r. 

 

Zmiana nr 9: 

W Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, o treści: 
Spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie 

wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia transzy kredytu pod 

warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty odsetek z wyprzedzeniem 

siedmiodniowym. 

Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M na 

ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień podpisania umowy. Przy naliczeniu odsetek za 

każdy kolejny okres odsetkowy Bank jest zobowiązany zastosować stawkę WIBOR 1M z 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 

 

Zastępuje się następującym: 

Spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie 

wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia transzy kredytu pod 

warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty odsetek z wyprzedzeniem 

siedmiodniowym. 

Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M na 

ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień podpisania umowy. Przy naliczeniu 

odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Bank jest zobowiązany zastosować stawkę WIBOR 

1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 

 
Zmiana nr 10: 

W Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 8, o treści: 
Oprocentowanie zmienne wg stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 

O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania udzielający kredytu 

powiadamia kredytobiorcę pisemnie. 

Poza kwestiami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. 
W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
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miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia 1 
listopada 2022  – 4 500 000 zł,   
 
Zastępuje się następującym: 

W Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 8, o treści: 
Oprocentowanie zmienne wg stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 

O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania udzielający kredytu 

powiadamia kredytobiorcę pisemnie. 

Poza kwestiami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. 
W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -1M na ostatni dzień roboczy miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w jednej 
transzy dnia 1 listopada 2022  – 4 500 000 zł,   
 

Zmiana nr 11: 

W SWZ Rozdz. IV Termin wykonania zamówienia pkt 1, o treści: 
Termin realizacji zamówienia -  do 01.11.2022 r. (postawienie do dyspozycji środków 
pieniężnych - kredytu).  
Zastępuje się następującym: 

Termin realizacji zamówienia - 01.11.2022 r. (postawienie do dyspozycji środków pieniężnych 

- kredytu - hipotetyczna data uruchomienia kredytu określona w celu zachowania 

porównywalności złożonych ofert). 

 

Zmiana nr 12: 

W SWZ Rozdz. XII Sposób obliczenia ceny pkt 11, o treści: 
W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia 1 

listopada 2022  – 4 500 000 zł. 

Zastępuje się następującym: 

W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -1M na ostatni dzień roboczy miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w jednej 

transzy dnia 1 listopada 2022  – 4 500 000 zł. 

 
 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

BURMISTRZ  

mgr Maciej Sitarek   
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