
AKTUALIZACJA NR2
DO

SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 styczma 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907.)

NA USLUGI
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci

4.897.643,07 zl na realizacjg zadaniapn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie

Corny m"

Projekt wspoifinansowany ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnosla^skiego na lata 2007 - 2013

w ramach Priorytetu nr 4"Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i
przeciwpowodziowego Dolnego Sla^ska (,,Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne")

Dzialanie nr 4.1 ,,Gospodarka odpadami"
Umowa o dofmansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00 z dnia 07.06.2013r.

Prezes Zarzqdu

Jacek Tyniec

Polanica-Zdrqj, 02 pazdziernik 2013r.



1. Punkt 19. SIWZ otrzymuje nastepuj^ce brzmienie:

,,19. Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty

Oferty nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajajcego w Polanicy-Zdroju, ul Spacerowa 2,
Sekretariat (I pie^tro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2013r. godz. 10°°

Oferty nalezy zlozyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopert? (paczkej nalezy opisac nastejiujajco:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj

Oferta w postej>owaniu na uslugej
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci

4.897.643,07 zl na realizacjg zadaniapn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sclekow w Szalejowie

Gornym"
Nie otwierac przed dniem: 04.11.2013r. godzinalO15.

Na kopercie(paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiescic nazw^ i adres Wykonawcy."

2. Punkt 20. SIWZ otrzymuje nastepuj^ce brzmienie:

,.20. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajajcego w Polanicy-Zdroju, ul Spacerowa 2
Pokoj nr 8 (sala konferencyjna) w dniu 04.11.2013r. o godz. 1015."

3. Punkt 22. Opis sposobu obliczenia ceny nastejpujace otrzymuje brzmienie:

,,22. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena^ oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty obejmujajca, w przypadku
rozdzielenia finansowania zadania na dwa kredyty, sume^ koszow obu kredytow.

b) Podana w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN.
c) Cena oferty to suma wszystkich odsetek, oplat, prowizji i innych swiadczeri, ktore

Kredytodawca przewiduje do pobrania z tyt. udzielonego kredytu (kredytow). Cena
oferty winna obejmowac calkowity koszt wykonania zamowienia. Cena oferty nie
obejmuje kosztow ustanowienia zabezpieczenia kredytu (kredytow).

d) Cena musi uwzgl^dniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z
obowi^zujajcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

e) Oferent moze podac tylko jedna^cen?. Oferta z cena^ wariantowa^ zostanie odrzucona.



f) Dla celow wyliczenia ceny nalezy przyja^c:

• uruchomienie kredytu w wys. 4.897.643,07 PLN w dwoch transzach, w terminach:
- I transza w wysokosci 1.981.496,94 PLN brutto dnia 15.01.2014r. , w tym VAT
435.970,97 PLN
- II transza w wysokosci 2.916.146,13 PLN brutto dnia 15.04.2014r., w tym VAT
545.295,62 PLN

• splata kredytu - ze srodkow z dotacji w wysokosci 1.703.476,50 PLN w dniu
30.04.2014r. (po rozliczeniu przez RPO przejsciowego wniosku o piatnosc) oraz
2.014.986.00 PLN w dniu 31.10.2014r. (po rozliczeniu przez RPO wniosku o
platnosc koncowaj, pozostala cze^sc kredytu platna w ratach miesi^cznych rownych
kapitalowo.
W przypadku rozdzielenia finansowania zadania na dwa kredyty splate^ kredytu na
finansowanie VAT nalezny przyjajc, nastejpujqce terminy splaty rat:
-1 transza w wysokosci 435.970,97 w dniu 30.04.2014r.
- II transza w wysokosci 545.295,62 w dniu 31.07.2014r.

• splata odsetek: miesi^cznie na 1-go, naliczenie odsetek za kazdy dzien
wykorzystania kredytu w oparciu o stop? procentowa^ liczona^ w skali roku jako
suma stawki WIBOR 1M z notowania z dnia 23.08.2013r. tj. 2,62% oraz marzy
kredytowej Banku. Wysokosc odsetek nalezy obliczyc przyjmuja^rzeczywista^liczb^
dni w miesia^cu oraz rok rowny 365 dni."

4. Tabela ceny ofertowej stanowiqca zalacznik do Formularza ofertowego otrzymuje
nast^pujqce brzmienie:

TABELA CENY OFERTOWEJ

1. ZAMAWIAJACY:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdroj

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(ow)



OSWIADCZAM(Y), ZE:

Cena mojej (naszej) oferty za realizacj^ (calosci niniejszego zamowienia) obejmuje nast^puj^ce
skladniki cenotworcze:

Wyszczegolnienie
Koszty odsetkowe
Do wyliczen przyjejo : stopa procentowa w wysokosci:
W1BOR 1M z dnia 23. 08.20 13r. tj2,62 + p.p. = ....%
Prowizja za przygotowanie i udzielenie kredytu (kredytow)
Do wyliczen przyj^to :
. . .% od kwoty udzielonego kredytu (kredytow) 4.897.643,07 zl
W tyrrr od kredytu inwestycyjnego

od kredytu obrotowego
Prowizja za adrninistrowanie kredytem (kredytami) zt/miesi^c
Do wyliczen przyj^to :
Okres trwania umowy od 15.01.2014 roku do 15.01.2024 roku tj. 1 0 lat dla kredytu
inwestycyjnego
Okres trwania umowy od 15.01.2014 roku do 31 .07.2014 roku - dla kredytu
obrotowego
Prowizja za wczesniejsza^ spiate^ kredytu (prowizja rekompensacyjna)
Prowizja za zmiane^ terminow splaty rat kredytowych oraz terminu obowiajzywania
umowy (umow), jezeli zmiana ta wynika z opoznien w wyplacie dotacji.
Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu (kredytow) lub transzy (prowizja za
gotowosc)
INNE Avymienic jakie i podac przyj^tq. zasad^ do wyliczenia kosztu
kredytu(kredytow)/

RAZEM odsetki, oplaty, prowizje i inne koszty

Wartosc w zl

brak
brak

brak

Podpis(y):

1.
p-

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imig osoby
(osob)

upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Pieczec(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowosc
i data


