
 
Lidzbark, dnia 12.07.2022 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 17, o treści: 
 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. 

 
Zastępuje się następującym: 

 1-miesięczny 
 
 

 

17 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, przy czym 

odsetki naliczane będą od dnia wypłaty/spłaty kredytu do dnia poprzedzającego ostatni dzień 

roboczy miesiąca, 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. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
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Zmiana nr 2: 
W SWZ Rozdz. IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, o treści: 
Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 15.10.2022 r. 
 
Zastępuje się następującym: 
Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 19.10.2022 r. 
 
Zmiana nr 3: 
W SWZ Rozdz. XI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1, o treści:  
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark, do dnia 18.07.2022 r. godz. 12:00. 
Bezpośredni link do postępowania został wskazany w Rozdz. I SWZ. 
 
Zastępuje się następującym: 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy  
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark, do dnia 22.07.2022 r. godz. 12:00. 
Bezpośredni link do postępowania został wskazany w Rozdz. I SWZ. 
 
Zmiana nr 4: 
W SWZ Rozdz. XI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 2, o treści:  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2022 r.  o godz. 12:30. 
 
Zastępuje się następującym: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2022 r.  o godz. 12:30. 
 
Zmiana nr 5: 
W Załączniku nr 2 do SWZ Formularz oferty pkt 4, o treści: 
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu wskazanego w 
specyfikacji warunków zamówienia, tj. przez okres 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem) to jest do dnia 15.10.2022 r. 
 
Zastępuje się następującym: 
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu wskazanego w 
specyfikacji warunków zamówienia, tj. przez okres 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem) to jest do dnia 19.10.2022 r. 
Zamawiający zamieści poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.  
 
 
 
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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