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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Byczyna Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Urząd Miejski ul. Rynek 1 46-220 Byczyna POLSKA

Miejscowość:  Byczyna Kod pocztowy:  46-220 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek
1, 46-220 Byczyna

Tel.: +48 774134150

Osoba do kontaktów:  Aneta Sztojko-Chałupczyńska

E-mail:  um@byczyna.pl Faks:  +48 774134150

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bip.byczyna.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kredyt długoterminowy do kwoty 4.803.929,95 zł

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do
4.803.929,95 zł. (słownie: cztery miliony osiemset trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć i 95/100 PLN)
z przeznaczeniem na:
- częściowe finansowanie deficytu budżetu: kwota 1.408.354,26 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: kwota 3.395.575.69 zł.
1. Okres spłaty kredytu: do 15 września 2027 r.,
2. Spłata odsetek następować będzie: do 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po
dacie wykorzystania kredytu,
3. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M, skorygowaną o stałą i niezmienną
marżę banku. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego
kredytu.
5. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego
z wykorzystaniem do dnia 31.12.2016 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,
6. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
7. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.
8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za
ewentualne sporządzanie aneksów, za wcześniejszą spłatę kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu.
9. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem o poddaniu
się egzekucji. Dokumenty zostaną podpisane przez Burmistrza Byczyny i opatrzone kontrasygnatą Skarbnika
Gminy.
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
66113000-5 – usługi udzielania kredytu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WG.271.9.2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_aszch4
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-096846   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 145-262411  z dnia:  29/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2016  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
9.9.2016 - 09:00

Powinno być:

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
5.10.2016 - 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert
Data: 9.9.2016 - 9:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek
1, sala nr 9.
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2016 - 9:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek
1, sala nr 9.
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
09/09/2016   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/10/2016   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
09/09/2016   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/10/2016   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-112244
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