OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 87192 -2014; data zamieszczenia:
14.03.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81282-2014 data 11.03.2014r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022
7583061 w. 109, fax. 022 7248039.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze
kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) przeznaczonego na
sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu.
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1)

postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu
3 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy,

2)

uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu,
w dowolnych kwotach i terminach,

3)

odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
począwszy od II kwartału 2014 roku,

4)

spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy
okres obrachunkowy,

5)

spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy
okres obrachunkowy,

6)

karencja w spłacie kapitału – do 31 marca 2015 roku,

7)

ostateczny termin wykorzystania kredytu – do 31 grudnia 2014 roku.

8)

Koszty obsługi kredytu stanowią:

- oprocentowanie kredytu - zmienne.
Oprocentowanie
w
całym
okresie
kredytowania
stanowi
sumę
stawki
WIBOR
3M
z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w
trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz
wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki
sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym
okresie kredytowania.
- prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 5 000 000 zł.
Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
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9)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty części kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
11) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w pkt 8.
Do oceny zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały:
Uchwała Nr 404/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2014 rok – załącznik 6
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Nr 410/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 (uchwała zawiera objaśnienia aktualnej sytuacji
finansowej miasta oraz aktualną prognozę długu wraz ze wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o
finansach publicznych oraz z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych) – załącznik 7
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Nr Wa.73.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23
stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka –
załącznik 8
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez
Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9 (uchwała RIO zostanie niezwłocznie
dołączona po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000 zł).
Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:
- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego
postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający
dostarczył w dokumentacji postepowania wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki
własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w
SIWZ.
- informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej
www.milanowek.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane
przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i
obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 (pięć milionów złotych) przeznaczonego na
sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Budżetową na
rok 2014 Miasta Milanówka Nr 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. po zmianach.
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
12) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu
3 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy,
13) uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu,
w dowolnych kwotach i terminach,
14) odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
począwszy od II kwartału 2014 roku,
15) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy
okres obrachunkowy,
16) spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy
okres obrachunkowy,
17) karencja w spłacie kapitału – do 31 marca 2015 roku,
18) ostateczny termin wykorzystania kredytu – do 31 grudnia 2014 roku.
19) Koszty obsługi kredytu stanowią:
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- oprocentowanie kredytu - zmienne.
Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia
roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania
umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty
związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby
skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie
kredytowania.
- prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 5 000 000 zł.
Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
21) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty części kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
22) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w pkt 8.
Do oceny zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały:
Uchwała Nr 404/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2014 rok – załącznik 6
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Nr 410/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 (uchwała zawiera objaśnienia aktualnej sytuacji
finansowej miasta oraz aktualną prognozę długu wraz ze wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o
finansach publicznych oraz z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych) – załącznik 7
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Nr Wa.73.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23
stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka –
załącznik 8
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez
Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9 (uchwała RIO zostanie niezwłocznie
dołączona po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000 zł).
Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:
- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego
postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający
dostarczył w dokumentacji postepowania wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki
własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w
SIWZ.
- informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej
www.milanowek.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane
przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2014 Miasta
Milanówka Nr 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. po zmianach.

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Michał Stępień
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