Kętrzyn, dnia 23.05.2019r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.07.2019
znak: SOO.271.07.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.07.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
miasta”, znak post. SOO.271.07.2019, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w następującym zakresie:
1) Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
zmiany
Rozdział III. 4)
Terminem udzielenia kredytu jest
Ust. 3 pkt 4
dzień wpłaty środków pieniężnych na
rachunek bankowy Zamawiającego.
Rozdział III. 20) Warunkiem zapłaty odsetek jest
Ust. 3 pkt 20
pisemne
zawiadomienie
drogą
elektroniczną (e-mail) lub w wersji
papierowej
Zamawiającego
przez
Wykonawcę,
o wysokości
odsetek
przypadających do zapłaty w danym
miesiącu, dostarczone Zamawiającemu
w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Rozdział
IX
SIWZ pkt 2

Rozdział XIII
ust. 1 pkt 1)

2.
Wadium w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) należy
wnieść przed upływem terminu na
składanie ofert, tj. do dnia 07.06.2019r.
do godz. 10.00,
1)
Ofertę
należy
złożyć
drogą
elektroniczną za pomocą dedykowanego
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty
dostępnego
na
ePUAP
i
udostępnionego również na miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia
07.06.2019r. do godz. 10:00;

Po modyfikacji
4) Terminem udzielenia kredytu jest termin
zawarcia umowy kredytu.
20) Warunkiem zapłaty odsetek w terminie
określonym w pkt. 18 jest pisemne
zawiadomienie drogą elektroniczną (email)
lub
w
wersji
papierowej
Zamawiającego
przez
Wykonawcę, o
wysokości odsetek przypadających do
zapłaty w danym miesiącu, dostarczone
Zamawiającemu w terminie do 5-go dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”

2.
Wadium w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) należy
wnieść przed upływem terminu na
składanie ofert, tj. do dnia 11.06.2019r.
do godz. 10.00,
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną
za pomocą dedykowanego Formularza do
złożenia,
zmiany,
wycofania
oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
w
nieprzekraczalnym
terminie
do
dnia
11.06.2019r. do godz. 10:00.

Rozdział XIII
ust. 2 pkt 1)

1)

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w
dniu 07.06.2019r. o godz. 10:30,

1)
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
w dniu 11.06.2019r. o godz. 10:30,

2. W rozdziale XV w ustępie 2 dodaje się zapis w brzmieniu:
„Zamawiający dostarczy do Wykonawcy (Banku) dyspozycję wypłaty kredytu drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w zawartej umowie o udzielenie zamówienia publicznego do godz. 10.00.”

3. W rozdziale XVIII po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści łączącej strony umowy poniższych
zapisów:
1) Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Wykonawcy (Banku), jak również nie może być
niższa niż zero.
2) Zamawiający zobowiązuje się w całym Okresie Kredytowania do przekazywania do Wykonawcy
(Banku) następujących informacji i dokumentów:
a) dostarczania na wniosek Wykonawcy (Banku) wszelkich informacji i dokumentów oraz
składania oświadczeń, które w opinii Wykonawcy (Banku) są niezbędne do oceny
społeczno–finansowej Zamawiającego oraz oceny Zabezpieczenia,
b) dostarczania na wniosek Wykonawcy (Banku) opinii o rachunkach prowadzonych przez
inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów
i przyjętych Zabezpieczeniach,
c) przedstawiania na wniosek Wykonawcy (Banku) dokumentów potwierdzających
skuteczne ustanowienie Zabezpieczenia.”
3) Ewentualne zmiany umowy uwarunkowane będą zgodą na nie obu stron umowy, oraz
wprowadzane w formie pisemnej/aneksu do umowy.”
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

