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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Milanówka

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45

Miejscowość: Milanówek Kod
pocztowy:

05-822

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: 48227583061

Osoba do
kontaktów: Bożena Sehn

E-mail: skarbnik@milanowek.pl Faks: 48227248039

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.milanowek.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 476 653 PLN

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie
6 476 653 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych)
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1)postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 1 dnia, od
dnia zawarcia umowy,
2)uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w dowolnych kwotach 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,
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 2011 roku,
7)ostateczny termin wykorzystania kredytu – do 31 grudnia 2010 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. 6.476.653,00 zł.
Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
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 wyłącznie niżej wymienione materiały:
Uchwała Nr 380/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
2010 rok – załącznik nr 5
Znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.milanowek.pl
Uchwała Nr 385/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego – załącznik nr 6
Uchwała Nr 386/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego – załącznik nr 7
Uchwała Nr 387/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – załącznik nr 8
Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2010 r. – załącznik nr 9
Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2010 r. – załącznik nr 10
Uchwała Nr 27/W/10 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii
dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik nr 11.
Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:
- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców na etapie prowadzonego postępowania
jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ
wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym
Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ.
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- 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
podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP.340/11/FB/10

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_umilanowek

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-086616 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia // (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

IV.3.2. Poprzednie publikacje dotyczace
tego samego zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu
nr 2010/S91-136687 z dnia
11/05/2010

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
06/07/2010  (dd/mm/rrrr)
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