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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380692-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lidzbark: Usługi udzielania kredytu
2022/S 133-380692

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 114-321739)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: GMINA LIDZBARK
Krajowy numer identyfikacyjny: 571-162-96-63
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Meler
E-mail: przetargi@lidzbark.pl 
Tel.:  +48 236961505
Faks:  +48 236962107
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark

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

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: BiGK.271.1.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 
zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez podania przyczyn oraz 
bez konsekwencji finansowych i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W nawiązaniu do art. 433 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduję możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przy czym 
minimalna wartość zamówienia – udzielonego kredytu zostaje określona na poziomie 3 000 000,00 zł .

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

08/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 114-321739

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 
zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
3.Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna o określonych normach technicznych, 
standardach i wymaganiach wynikających z określonych przepisów prawa ustawy Prawo bankowe. Powtarzalne 
cechy jakościowe i techniczne usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych 
cech jakościowych. Usługa kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania 
jednostkowych i unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu zamówienia. W usługach 
udzielenia kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu 
jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku. W przypadku usługi udzielenia kredytu nie występują 
koszty cyklu życia wiązane m.in. z używaniem, modernizacją, naprawą, utrzymaniem, zużyciem, wycofaniem, 
utylizacją.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez podania przyczyn oraz 
bez konsekwencji finansowych i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W nawiązaniu do art. 433 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduję możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przy czym 
minimalna wartość zamówienia – udzielonego kredytu zostaje określona na poziomie 3 000 000,00 zł .
5. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 1M i stałą marżę w okresie kredytowania.
6. Raty kapitałowe w roku 2023 będą wynosiły 4 x 50 000,00; w latach 2024-2030 będą wynosiły – 28 x 25 
000,00 zł, w roku 2031 będą wynosiły 4 x 150 000,00 zł, w roku 2032 będą wynosiły 4 x 225 000 zł, w roku 2033 
będą wynosiły 4 x 200 000 zł, natomiast w roku 2034 będą wynosiły 4 x 325 000,00 zł.
7. Karencja w spłacie kredytu do dnia 20.03.2023 r.
8. Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
9. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
Powinno być:
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1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 
zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
3.Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna o określonych normach technicznych, 
standardach i wymaganiach wynikających z określonych przepisów prawa ustawy Prawo bankowe. Powtarzalne 
cechy jakościowe i techniczne usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych 
cech jakościowych. Usługa kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania 
jednostkowych i unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu zamówienia. W usługach 
udzielenia kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu 
jest porównywalna z innymi oferowanymi na rynku. W przypadku usługi udzielenia kredytu nie występują 
koszty cyklu życia wiązane m.in. z używaniem, modernizacją, naprawą, utrzymaniem, zużyciem, wycofaniem, 
utylizacją.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez podania przyczyn oraz 
bez konsekwencji finansowych i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W nawiązaniu do art. 433 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduję możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przy czym 
minimalna wartość zamówienia – udzielonego kredytu zostaje określona na poziomie 3 000 000,00 zł .
5. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 1M i stałą marżę w okresie kredytowania.
6. Raty kapitałowe w roku 2023 będą wynosiły 4 x 50 000,00; w latach 2024-2030 będą wynosiły – 28 x 25 
000,00 zł, w roku 2031 będą wynosiły 4 x 150 000,00 zł, w roku 2032 będą wynosiły 4 x 225 000 zł, w roku 2033 
będą wynosiły 4 x 200 000 zł, natomiast w roku 2034 będą wynosiły 4 x 325 000,00 zł.
7. Karencja w spłacie kredytu do dnia 19.03.2023 r.
8. Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
9. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
dot. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
1. Termin realizacji zamówienia - do 01.11.2022 r. (postawienie do dyspozycji środków pieniężnych - kredytu)
2. Termin spłaty kredytu – 20.12.2034 r.
Powinno być:
dot. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
1. Termin realizacji zamówienia - 01.11.2022 r. (postawienie do dyspozycji środków pieniężnych - kredytu - 
hipotetyczna data uruchomienia kredytu określona w celu zachowania porównywalności złożonych ofert).
2. Termin spłaty kredytu – 20.12.2034 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

13/07/2022 S133
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3


