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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 Namysłów, reprezentowana
przez Burmistrza Namysłowa

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3

Miejscowość:  Namysłów Kod pocztowy:  46-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 774190359

Osoba do kontaktów:  Anna Husak

E-mail:  zamowienia@namyslow.eu Faks:  +48 774104841

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.namyslow.eu

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:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 27.841.460,00 zł z czego: 1) w 2016 roku do kwoty
15.766.476,00 zł z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty
12.241.620,67 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.524.855,33 zł; 2) w 2017 roku
do kwoty 12.074.984,00 zł z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty
7.254.548,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4.820.436,00 zł

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

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi udzielania kredytu - 66113000-5. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego
do kwoty 27.841.460,00 zł,
z czego: 1) w 2016 roku do kwoty 15.766.476,00 zł z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty 12.241.620,67 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do kwoty
3.524.855,33 zł; 2) w 2017 roku do kwoty 12.074.984,00 zł na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.254.548,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań – do kwoty 4.820.436,00 zł.
Kredyt zostanie spłacony w terminie do 19 lat począwszy od 2017 roku. Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i
prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu
w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający oświadcza, że nie
posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec zawartych umów są regulowane
na bieżąco. Wykonawca pozyska opinie instytucji finansowych, w których Zamawiający ma zaciągnięte
zobowiązania finansowe (jeżeli uzna, że są one potrzebne do udzielenia kredytu). Raty i odsetki Zamawiający
będzie spłacał kwartalnie, z wyjątkiem roku 2017 i 2018 w których spłatę rat dokona się do dnia 31 grudnia
danego roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Na wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowie kredytowej będzie złożona
kontrasygnata Skarbnika. Oświadczenie o poddaniu się do egzekucji zostanie podpisane przez osoby
upoważnione wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 3 M z dnia 07.03.2016 roku, która
wynosi 1,67% plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. W ofercie należy podać samą marżę,
która będzie kryterium wyboru oferty. Sprawozdania, uchwały oraz opinie są dostępne na stronie internetowej
BIP Namysłów www.bip.namyslow.eu. Do warunków umowy w siwz należy dopisać: Dopuszczalna jest zmiana
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu. Szczegółowe warunki umowy zostaną określone po
rozstrzygnięciu przetargu z możliwością
jej aneksowania. Aneksowanie umowy nastąpi na każde żądanie Zamawiającego w następujących sytuacjach:
a) niewykorzystania w całości kwoty kredytu (sytuacja może wystąpić np. w przypadku zrealizowania
dodatkowych dochodów); b) zmiany terminu uruchomienia i wykorzystania kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań określonych w budżecie gminy); c) wcześniejszej spłaty kredytu przez
Zamawiającego (sytuacja może wystąpić np. w przypadku zrealizowania dodatkowych dochodów); d)
zmiany przeznaczenia kredytu (sytuacja może wystąpić np. przy bieżącej realizacji zadań określonych w
budżecie gminy); e) zmiany terminów i wysokości spłaty rat kredytu (sytuacja może wystąpić np. w przypadku
niezrealizowania dodatkowych dochodów)

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)
ZP.271.22.2016.AH

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SDS6
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-043894   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 071-124485  z dnia:  12/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
08/04/2016  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 10

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.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Nazwa i kod wg Wspólnego
Słownika Zamówień:
Usługi udzielania kredytu -
66113000-5. Przedmiotem
zamówienia jest zaciągnięcie
kredytu długoterminowego do kwoty
27.841.460,00 zł,
z czego: 1) w 2016 roku do kwoty
15.766.476,00 zł z przeznaczeniem
na: a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty
12.241.620,67 zł, b) spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – do
kwoty 3.524.855,33 zł; 2) w 2017
roku do kwoty 12.074.984,00 zł na
sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty
7.254.548,00 zł, b) spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – do
kwoty 4.820.436,00 zł.
Kredyt zostanie spłacony w terminie
do 19 lat począwszy od 2017
roku. Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych opłat i prowizji z tytułu

Powinno być:

Nazwa i kod wg Wspólnego
Słownika Zamówień:
Usługi udzielania kredytu -
66113000-5. Przedmiotem
zamówienia jest zaciągnięcie
kredytu długoterminowego do kwoty
27.841.460,00 zł,
z czego: 1) w 2016 roku do kwoty
15.766.476,00 zł z przeznaczeniem
na: a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty
12.241.620,67 zł, b) spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – do
kwoty 3.524.855,33 zł; 2) w 2017
roku do kwoty 12.074.984,00 zł na
sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty
7.254.548,00 zł, b) spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – do
kwoty 4.820.436,00 zł.
Kredyt zostanie spłacony w terminie
do 19 lat począwszy od 2017
roku. Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych opłat i prowizji z tytułu
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udzielenia kredytu. Zamawiający
nie przewiduje dodatkowych
opłat i prowizji z tytułu wydawania
zaświadczeń, opinii oraz za
ewentualne sporządzanie aneksów
do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie
prawo niewykorzystania całej kwoty
kredytu. Za niewykorzystanie kredytu
w pełnej wysokości Zamawiający
nie będzie ponosił żadnych opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wcześniejszej spłaty kredytu,
bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Zamawiający oświadcza,
że nie posiada zaległości wobec
ZUS i US oraz, że wszystkie
zobowiązania wobec zawartych
umów są regulowane na bieżąco.
Wykonawca pozyska opinie instytucji
finansowych, w których Zamawiający
ma zaciągnięte zobowiązania
finansowe (jeżeli uzna, że są one
potrzebne do udzielenia kredytu).
Raty i odsetki Zamawiający będzie
spłacał kwartalnie, z wyjątkiem
roku 2017 i 2018 w których spłatę
rat dokona się do dnia 31 grudnia
danego roku pod warunkiem
otrzymania dofinansowania ze
środków zewnętrznych.
Na wekslu własnym in blanco
wraz z deklaracją wekslową
oraz umowie kredytowej będzie
złożona kontrasygnata Skarbnika.
Oświadczenie o poddaniu się do
egzekucji zostanie podpisane
przez osoby upoważnione wraz z
kontrasygnatą Skarbnika.
Oprocentowanie kredytu zmienne
oparte o stawkę WIBOR ustaloną na
okres 3 M z dnia 07.03.2016 roku,
która wynosi 1,67% plus stała marża
banku w okresie obowiązywania
umowy. W ofercie należy podać
samą marżę, która będzie kryterium
wyboru oferty. Sprawozdania,
uchwały oraz opinie są dostępne na
stronie internetowej BIP Namysłów
www.bip.namyslow.eu. Do warunków
umowy w siwz należy dopisać:
Dopuszczalna jest zmiana istotnych
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach oraz
na warunkach przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu i

udzielenia kredytu. Zamawiający
nie przewiduje dodatkowych
opłat i prowizji z tytułu wydawania
zaświadczeń, opinii oraz za
ewentualne sporządzanie aneksów
do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie
prawo niewykorzystania całej kwoty
kredytu. Za niewykorzystanie kredytu
w pełnej wysokości Zamawiający
nie będzie ponosił żadnych opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wcześniejszej spłaty kredytu,
bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Zamawiający oświadcza,
że nie posiada zaległości wobec
ZUS i US oraz, że wszystkie
zobowiązania wobec zawartych
umów są regulowane na bieżąco.
Wykonawca pozyska opinie instytucji
finansowych, w których Zamawiający
ma zaciągnięte zobowiązania
finansowe (jeżeli uzna, że są one
potrzebne do udzielenia kredytu).
Raty i odsetki Zamawiający będzie
spłacał kwartalnie, z wyjątkiem
roku 2017 i 2018 w których spłatę
rat dokona się do dnia 31 grudnia
danego roku pod warunkiem
otrzymania dofinansowania ze
środków zewnętrznych.
Na wekslu własnym in blanco
wraz z deklaracją wekslową
oraz umowie kredytowej będzie
złożona kontrasygnata Skarbnika.
Oświadczenie o poddaniu się do
egzekucji zostanie podpisane
przez osoby upoważnione wraz z
kontrasygnatą Skarbnika.
Oprocentowanie kredytu zmienne
oparte o stawkę WIBOR ustaloną na
okres 3 M z dnia 07.03.2016 roku,
która wynosi 1,67% plus stała marża
banku w okresie obowiązywania
umowy. W ofercie należy podać
samą marżę, która będzie kryterium
wyboru oferty. Sprawozdania,
uchwały oraz opinie są dostępne na
stronie internetowej BIP Namysłów
www.bip.namyslow.eu. Do warunków
umowy w siwz należy dopisać:
Dopuszczalna jest zmiana istotnych
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach oraz
na warunkach przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu i
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specyfikacji istotnych warunków
zamówienia właściwej dla przetargu.
Szczegółowe warunki umowy
zostaną określone po rozstrzygnięciu
przetargu z możliwością
jej aneksowania. Aneksowanie
umowy nastąpi na każde żądanie
Zamawiającego w następujących
sytuacjach: a) niewykorzystania
w całości kwoty kredytu (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); b) zmiany terminu
uruchomienia i wykorzystania
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy);
c) wcześniejszej spłaty kredytu
przez Zamawiającego (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); d) zmiany przeznaczenia
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy); e)
zmiany terminów i wysokości spłaty
rat kredytu (sytuacja może wystąpić
np. w przypadku niezrealizowania
dodatkowych dochodów)

specyfikacji istotnych warunków
zamówienia właściwej dla przetargu.
Szczegółowe warunki umowy
zostaną określone po rozstrzygnięciu
przetargu z możliwością
jej aneksowania. Aneksowanie
umowy nastąpi na każde żądanie
Zamawiającego w następujących
sytuacjach: a) niewykorzystania
w całości kwoty kredytu (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); b) zmiany terminu
uruchomienia i wykorzystania
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy);
c) wcześniejszej spłaty kredytu
przez Zamawiającego (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); d) zmiany przeznaczenia
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy); e)
zmiany terminów i wysokości spłaty
rat kredytu (sytuacja może wystąpić
np. w przypadku niezrealizowania
dodatkowych dochodów)
Zamawiający potwierdza, że spłata
rat w latach 2017 i 2018 nastąpi
jednorazowo, pod warunkiem
otrzymania dofinansowania ze
środków zewnętrznych, w roku 2019
nie jest planowana spłata kapitału
– Zamawiający wskazał w SIWZ,
że spłaty dokona się w okresie 19
lat począwszy od 2017 roku, nie
wskazując jednoznacznie w których
latach nastąpią w/w czynności,
zatem zapis ten nie jest odmienny
od ogłoszenia w SIWZ. Zamawiający
informuje, że jest mniejszościowym
akcjonariuszem w Namysłowskim
Centrum Zdrowia S.A. Regon
160216463, wielkość udziałów
600.000,00 zł. Pod pojęciem
„dzień” należy rozumieć dzień
roboczy. Deficyt stanowi różnicę
między planowanymi dochodami a
planowanymi wydatkami budżetu
Gminy. Zamawiający w latach 2016
i 2017 planuje zrealizować szereg
zadań inwestycyjnych generujących
deficyt budżetu, który zostanie
pokryty przychodami z planowanego
do zaciągnięcia kredytu. Forma
pełnomocnictwa opisana jest
w pkt. 10 SIWZ (opis sposobu
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przygotowania ofert). Informacja
o stanie mienia komunalnego
stanowi załącznik do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
i jest dostępna na stronie BIP.
Uchwały o powołaniu Burmistrza
oraz Skarbnika zostaną doręczone
po rozstrzygnięciu zamówienia
publicznego podmiotowi, który wygra
przetarg. Zamawiający wyraża
zgodę na zapis: „1. Aneksowanie
umowy nastąpi w następujących
sytuacjach: a) niewykorzystania
w całości kwoty kredytu (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); b) zmiany terminu
uruchomienia i wykorzystania
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy);
c) wcześniejszej spłaty kredytu
przez zamawiającego (sytuacja
może wystąpić np. w przypadku
zrealizowania dodatkowych
dochodów); d) zmiany przeznaczenia
kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań
określonych w budżecie gminy); e)
zmiany terminów i wysokości spłaty
rat kredytu (sytuacja może wystąpić
np. w przypadku niezrealizowania
dodatkowych dochodów); f)
zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany: a. stawki podatku od
towarów i usług, b. wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c. zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. W przypadku
zmiany, o której mowa w: - lit. f.
a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzględnieniem stawki podatku
od towarów i usług, wynikającej
ze zmienionych przepisów, - lit. f.
b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy
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zostanie podwyższone o wartość,
o jaką wzrosną całkowite koszty
wykonania umowy ponoszone
przez Wykonawcę, wynikającą ze
zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia
społecznego lub ubezpieczenia
zdrowotnego osób fizycznych
bezpośrednio wykonujących
czynności na rzecz Zamawiającego
zgodnie z zapisami umowy. Żądanie
zmiany, o której mowa w lit. f. a) -
c) składa się wraz z uzasadnieniem
(wskazującym wpływ zmiany na
koszty wykonania umowy oraz
przedstawiającym wyliczenia
ww. zmian) – w formie pisemnej
pod rygorem bezskuteczności,
nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wysokość i termin spłaty kredytu
może być zmienione w drodze
aneksu na pisemny wniosek
Zamawiającego na 30 dni przed
terminem płatności raty kapitałowej.
Ostateczna spłata zadłużenia nie
może być dokonana później niż
31.12.2035 r. Rata kapitałowa, której
termin spłaty został przesunięty,
wchodzi w skład niespłaconej części
kapitału i jest oprocentowana na
zasadach określonych w umowie.
Zamawiający potwierdza, że
szczegółowy harmonogram spłat
poszczególnych rat kapitałowych
zostanie ustalony przed podpisaniem
umowy kredytowej z Bankiem,
którego oferta zostanie wybrana.
Zamawiający informuje, że
sprawozdanie Rb – NDS za 2015
r. opublikowane na stronie BIP jest
wersją pierwotną. Dane z opinii RIO
w zakresie dochodów i wydatków
pochodzą ze sporządzonej
korekty sprawozdania Rb-NDS
oraz sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2015 r.
(dostępne na stronie BIP). Kwota
nadwyżki wynosi 4 091 141,38 zł. W
zobowiązaniach finansowych Gminy
załączonych do SIWZ zawarto
spłaty faktycznie zaciągniętych
kredytów (bez spłat planowanego do
zaciągnięcia kredytu). W Wieloletniej
prognozie finansowej na lata
2016-2035 w poz. 5.1 wykazano
plan spłaty rat kapitałowych
kredytów z uwzględnieniem kredytu
planowanego do zaciągnięcia.
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Gmina Namysłów posiada udziały
w następujących spółkach: -
Zakład Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Namysłowie wielkość
udziałów 5.621.600,00 zł, - Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie
wielkość udziałów 30.260.000,00 zł,
- Zakład Administracji Nieruchomość
„ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
wielkość udziałów 7.114.800,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Namysłowie
wielkość udziałów 12.732,00 zł, -
Krajowy Fundusz Poręczeniowy
„Samorządowa Polska” Sp. z o.o.
w Warszawie wartość udziałów
50.000,00 zł, - Lokalny Fundusz
Pożyczkowy „Samorządowa Polska”
Namysłów Sp. z o.o. w Namysłowie
wielkość udziałów 4.000,00 zł, -
LED Pack Management Namysłów
Sp. z o.o. w Namysłowie wielkość
udziałów 5.000,00 zł.
Gmina nie udzieliła żadnego
poręczenia ani gwarancji. Gmina
Namysłów obecnie nie realizuje
inwestycji współfinansowanych
ze środków UE. Zamawiający
wyraża zgodę na zapis: w przypadku
gdy stawka referencyjna osiągnie
wartość równą lub niższą 0, do
określenia stopy procentowej
przyjmuje się jej wartość na poziomie
równym 0. Termin spłaty odsetek
10 dnia następnego miesiąca po
miesiącu za który zostały naliczone.
Stawka podana w SIWZ ma
charakter informacyjny, jedynie
wysokość marży banku podana w
ofercie obowiązywać będzie przez
cały okres umowy. Zamawiający
wyraża zgodę na zapis „1. Kwota
wykorzystanego kredytu jest
oprocentowana w stosunku rocznym,
według zmiennej stopy procentowej.
Stopa procentowa równa jest
wysokości stawki referencyjnej,
powiększonej o marżę Banku z
zastrzeżeniem, że stopa procentowa
nie może być niższa niż zero.”
Stawką referencyjną stawka
WIBOR 3M oznaczająca
notowaną na warszawskim
rynku międzybankowym stopę
procentową dla międzybankowych
depozytów 3-miesięcznych, według
notowania podanego w Tabeli
kursów Banku obowiązującej w
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dniu poprzedzającym rozpoczęcie
każdego okresu obrachunkowego,
za jaki należne odsetki od długu
są naliczane i spłacane. W
przypadku, gdy w danym dniu
nie ogłoszono Tabeli kursów
Banku z notowaniem stawki
WIBOR 3M, stosuje się stawkę
WIBOR 3M podaną w ostatniej
obowiązującej Tabeli kursów
Banku w dniu poprzedzającym ten
dzień. Zamawiający informuje, że
prognozowane w WPF dochody
majątkowe w 2018 r. stanowią
dofinansowanie ze środków
zewnętrznych na realizację zadań
inwestycyjnych planowanych do
realizacji przez Zamawiającego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
20/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
20/05/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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:
12/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-060913
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