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o UDzlELENlE zAMóWlENlA

Dotyczy: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 8.400.0OO PLN włącznie

Zgodnie z artykułem 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 20!3, paz.9O7 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian:

1. RozDzlAŁ lll. oPls PRzEDMloTU zAMÓWlEN|A
Jest:
1.1.Kwota kredytu do wysokości 8,400.000 PLN
1.7.spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w okresach 3
miesięcznych, począwszy od 01.11.2016 r., w 21 ratach, W następujących latach:
ż016 r, 200.000 zł. za lV kwartał
2OI7 r. po 500.000 zł, kwartalnie
2018 r. po 500.000 zł. kwartalnie
2019 r. po 500.000 zł. kwartalnie
2020 r. po 300.000 zł. kwartalnie
202Ir. po 250.000 zł. kwartalnie

Powinno być:
Pkt. 1.1 Kwota kredytu do wysokości 6.000.000 PLN Włącznie.

pkt. 1.7. spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w
okresach 3 miesięcznych począwszy od 01.11.2016 r., w 21 ratach w następujących
latach:
2016 r. 200.000 zł za lV kwartał
2ot7 r. po 300.000 zł kwańalnie
2018 r. po 300.000 zł kwartalnie
2019 r. po 300.000 zł kwartalnie
2020 r. po 300.000 zł kwartalnie
2021 r. po 250.000 zł kwartalnie.

2. RozDzlAŁ xll. WYMAGAN|A DoTYczĄcE WADIUM
Jest:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do Wniesienia wadium do dnia 05.11.2015 r. do

godz. 10:00 w wysokości 30.000,00 zł.



Powinno być:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający źąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 05.11.2015 r.
do godz. 10:00 w wysokości 20.000,00 zł.

3. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Jest

1. Kwota kredytu * do wysokości 8.400.000 zł włącznie.
5. Spłata kapitału następować będzie po zakończeniu okresu karencji, w okresach 3

miesięcznych, w 21 ratach, w następujących latach:
2016 r. 1 rata - 200.000 zł
2017 1.4 raty po 500.000 zł
2018 r. 4 raty po 500.000 zł
2oI9 r. 4 raty po 500.000 zł
2020 r. 4 raty po 300.000 zł
2O2I r, 4 raty po 250.000 zł.

9.2. Wyliczenie kosztów oprocentowania kredytu według wzoru;
4.835,730PLN* x [(stawka WlBOR 3 M dla potrzeb obliczenia ceny = 2,72%| + (marża
= o/o|l x 6 lat =...........,...,.......... PLN
9.4. Wartość prowizji jednorazowej ustalona od kwoty kredytu
8.400.000PLN x....,,, %= ..........PLN

Powinno być:
1. Kwota kredytu do wysokości 6.000.000 zł włącznie

5. spłata kapitału następować będzie po zakończeniir okresu karencji, w okresach 3
miesięcznych, w 21 ratach, W następujących latach:
2016 r, 1rata 200.000 zł
2Ot7 1.4raty po 300.000 zł
2ot8l. 4 raty po 300.000 zł
2019 r. 4 raty po 300.000 zł
2020 r. 4 raty po 300,000 zł
2021 r. 4 raty po 250.000 zł

9.2. Wyliczenie kosztów oprocentowania kredytu według wzoru:
3.758.146 zl x[(stawka WlBoR 3M dla potrzeb obliczania
ceny=2,72%|+1marża=........%)]x6lat=.........................PLN

9.4. Wartość prowizji jednorazowej u§talona od kwoty kredytu
6.000.000 P!N x .,.....%= ..................PLN



4. Załącznik nr 5 lsToTNE WARUNKI zAWARclA UMoWY
Jest:

l.wykonawca zwany dalej Bankiem zobowiązuje się do udzielenia Miastu piotrków
Trybunalski kredytu do wysokości 8.4oo.ooo zł włącznie (słownie: osiem milionów
czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w
związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta piotrkowa Trybunalskiego w 2015
roku, na okres od dnia podpisania umowy kredytu do 31.10.2021 r., na zasadach
określonych poniżej.

13.spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie po zakończeniu okresu karencji,
w okresach 3 miesięcznych, począwszy od 01.11.2016 roku w 21 ratach, następujących
w latach:

2O16 r. - 200.000 zł. za lV kwartał
2017 r. po 500.000 zł. kwartalnie
2018 r. po 500.000 zl. kwartalnie
2019 r. po 500.000 zł, kwartalnie
2020 r po 300,000 zł. kwartalnie
2021 r. po 250.000 zł. kwartalnie.

Powinno być:
1.wykonawca zwany dalej bankiem zobowiązuje się do udzielenia Miastu piotrków
Trybunalski kredytu do wysokości 6.000.000 zł włącznie (słownie: sześć milionów
złotych), przeznaczoneto na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z
realizacją inwestycyjnych zadań Miasta piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku, na
okres od dnia podpisania umowy kredytu do 31.1o.2o21 r., na zasadach określonych
poniżej.

13.Spłata rat kapitałowych kredytu
karencji, w okresach 3 miesięcznych,
następujących latach:
2016 r. 200.000 zł za lV kwartał
zot7 r. po 300,000 zł kwartalnie
2018 r. po 300.000 lł kwartalnie
2019 r. po 300.000 zł kwartalnie
2O2O r. po 300,000 zł kwartalnie
2021 r. po 250.000 zł kwartalnie

następować będzie po zakończeniu okresu
począWszy od 01.11.2016 roku W 21 ratach,


