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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:  Miasto Piotrków Trybunalski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pasaż Karola Rudowskiego 10

Miejscowość:  Piotrków Trybunalski Kod pocztowy:  97-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 447327797

Osoba do kontaktów:  Rafał Sałuda

E-mail:  r.saluda@piotrkow.pl Faks:  +48 447327798

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.piotrkow.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:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu
planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do
kwoty 8.400.000 PLN włącznie

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

Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu
planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku.
1.1.Kwota kredytu do wysokości 8.400.000 PLN włącznie.
1.2.Kredyt długoterminowy - okres kredytowania max 72 miesiące.
1.3. Termin uruchomienia kredytu – niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 30.12.2015 roku
(dla potrzeb ustalenia ceny, datę uruchomienia ustalono na 16.11.2015 r.)
1.4. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, nie później niż
na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty.
Uwaga:
Jest to przewidywany termin udzielenia kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym
rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.
1.5. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej
kwoty, o której mowa w punkcie 1.1.
1.6. Karencja w spłacie kapitału kredytu do 31.10.2016 r.
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 - 200.000 zł. za IV kwartał
2017 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
2021r. po 250.000 zł. kwartalnie
1.8. Ostatnia rata kredytu płatna w dniu 31.10.2021 r.
1.9. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
1.10. Spłata odsetek następować będzie w okresach 3 miesięcznych, przy czym pierwszy okres 3 miesięczny
liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.
1.11. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, tj. stawki
WIBOR, według serwisu Reuters, dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub
ujemną). Stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych, będąca podstawą do określenia oprocentowania
wyznaczana będzie każdorazowo, zgodnie z metodologią przedstawioną według zasad stosowanych przez
Wykonawcę, a opisaną w pkt 13 oferty, z zastrzeżeniem, że ustalana będzie dla pierwszego oraz każdego
następnego okresu 3 miesięcznego, wg notowań nie starszych niż z 3 miesięcy poprzedzających dany okres 3
miesięczny.
1.12. O każdorazowej zmianie wysokości oprocentowania kredytu Zamawiający zostanie powiadomiony
pisemnie przez bank w terminie 14 dni przed datą płatności odsetek.
1.13. Od przyznanego kredytu Bankowi przysługuje jednorazowa prowizja, płatna najpóźniej w dniu
uruchomienia I transzy kredytu na rachunek Banku.
1.14. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
1.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości o której mowa w
pkt 1.1 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
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1.16. Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata kredytu w całości lub w części nie umożliwia
Zamawiającemu ponownego jego wykorzystania.
1.17. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca
okresu kredytowania wynikającego z umowy.
1.18. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w tym opłat i prowizji związanych z
uruchomieniem i obsługą kredytu oraz wydawaniem opinii bankowych i zaświadczeń z zakresu obsługi kredytu,
w całym okresie kredytowania poza wymienionymi wyżej tj. oprocentowaniem i jednorazową prowizją.
1.19. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 1.3 Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
1.20. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytu przypada na dzień wolny od pracy, ustalony
termin dokonania spłaty zostanie zachowany, jeżeli splata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie
ustalonym w umowie.
1.21. W przypadku nieuruchomienia kredytu przez Zamawiającego w terminie do 30.12.2015r., Bankowi nie
przysługuje prowizja, o której mowa w pkt 1.13.
1.22. Zamawiający dopuszcza zrefinansowanie Bankowi kredytu udzielonego Zamawiającemu, przy założeniu,
że nie wpłynie to na warunki i sposób uruchomienia i spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą.
2. Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia został zawarty w ofercie.
2.1. Ogólna cena oferty będzie sumą kosztów udzielenia i obsługi zaciągniętego kredytu.
W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tj. taka, która według
formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę.
3. Nie dopuszcza się podawania wysokości kryteriów alternatywnie lub w przedziałach.
4. Nie dopuszcza się podawania kryteriów w innej konwencji niż określona w specyfikacji.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy w drodze aneksu:
- dostosowanie spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 1.7, w przypadku nieuruchomienia pełnej
wysokości kredytu, o której mowa w pkt 1.1,
- zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku,
gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zamawiającego,
- zmianę terminu uruchomienia lub terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
- zmniejszenie wysokości marży bankowej,
- zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to korzystniejsze dla
Zamawiającego,
- zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczenia oprocentowania, jeżeli będzie to wynikało ze zmiany
prawa.
Wszystkie ww. zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu warunków określonych w
ofercie i SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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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)
SPZ.271.46.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ANZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-128321   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 189-343163  z dnia:  30/09/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/09/2015  (dd/mm/rrrr)
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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:
II.1.1)

Zamiast:

Udzielenie i obsługa
długoterminowego kredytu
bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie deficytu
planowanego w związku z realizacją
inwestycyjnych zadań Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w 2015
roku do
kwoty 8.400.000 PLN włącznie

Powinno być:

Udzielenie i obsługa
długoterminowego kredytu
bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie deficytu
planowanego w związku z realizacją
inwestycyjnych zadań Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w 2015
roku do
kwoty 6.000.000 PLN włącznie

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

1.1.Kwota kredytu do wysokości
8.400.000 PLN włącznie
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 - 200.000 zł. za IV kwartał
2017 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
2021r. 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 IV kwartał
2017 r. po 300.000 zł kwartalnie
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.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium do dnia
05.11.2015 r. do godz. 10:00 w
wysokości
30.000,00 zł.

Powinno być:

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

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

Zamiast: Powinno być:

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:
13/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-136602
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