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Przemyśl, dnia 30.08.2019r. 

Sygn. akt ZP.271.3.2019 

 
WYKONAWCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu 
długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 34.910.805.70 zł na spłatę w całości 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 
 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

 

W punkcie 11.1 

Jest:  
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000 zł, (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). 
Winno być:  
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30.000 zł, (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych 00/100). 
 
W punkcie 13.1 
Jest: 
Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2019r., do 
godz. 10:00. 
 
Winno być: 
Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2019r., do 
godz. 10:00. 
 
W punkcie 13.3 

Jest: 
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r. do godziny 10:15. 
 
Winno być: 
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 20.09.2019r. do godziny 10:15. 
 

2. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców zmienił 

zapisy projektu umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Przedmiotowe zmiany są następujące: 

1) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30.01.2020r.”, 

2) w §11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Bank na początku każdego okresu obrachunkowego, o którym mowa w ust. 6, poinformuje 

pisemnie o wysokości stopy oprocentowania kredytu, która będzie stosowana w danym okresie 

obrachunkowym, przesyłając aktualny harmonogram spłaty kredytu, który zawierał będzie informację 

o wysokości raty kapitału i odsetek. Zmiana oprocentowania kredytu i związana z tym zmiana 

harmonogramu spłat kredytu, nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.”, 

3) w §11 ust. 8 skreśla się. 
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W związku ze skreśleniem w §11 ust. 8, dotychczasowy: 

 ust. 9 staje się ust. 8, 

 ust. 10 staje się ust. 9, 

 ust. 11 staje się ust. 10. 

3. Ponadto zamawiający w §3 po ust. 2 dodaje ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w dniu 31.01.2023r.” 

 

Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ oraz projektu umowy stają się ich 

integralnymi częściami i są wiążące przy składaniu ofert. 

Pozostałe zapisy SIWZ oraz projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Bogusław Świerzy 

(…) 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl 
2. ZP a/a 

http://www.platformazakupowa.pl/

