
 

 

 

 

 

 

 

Pępowo, dnia 24.10.2019 r. 

WRG.271.6.2019 

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usług dla zadania pn.: „Wykonanie usługi 

polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: 

jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych czterdzieści 

groszy) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów Gminy Pępowo.” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1843 z późn. zm.) modyfikuje treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie usług dla zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej 

na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion 

dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych czterdzieści groszy) na 

finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Gminy Pępowo.” Zakres modyfikacji jest następujący: 

 

1. W rozdziale II ust. 1 pkt. 9 ppkt. b): 

 zamiast: b) II transza kredytu, w kwocie 1.014.421,06 (słownie: milion czternaście 

tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i sześć groszy)  zostanie zaciągnięta w 

2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Pępowo w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;  

 

 wpisuje się: b) II transza kredytu, w kwocie 1.014.421,06 (słownie: milion czternaście 

tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i sześć groszy)  zostanie zaciągnięta w 

2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Pępowo w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;  

 

2. W rozdziale VI ust. 3 pkt. 2 ppkt. c): 

 zamiast: c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów obliczenia 

ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 r. 

tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi w dniu 

1.12.2019 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2021 r. 
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 wpisuje się: c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów obliczenia 

ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 r. 

tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie pierwszej transzy kredytu w kwocie 

928.285,31 zł nastąpi w dniu 1.12.2019 r., natomiast uruchomienie drugiej transzy 

kredytu w kwocie 1.014.421,06 zł nastąpi w dniu 1.12.2020 r., a spłata pierwszej raty 

kredytu nastąpi w dniu 31.03.2021 r. 

3. W rozdziale XII dotyczącym miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert zmienia się 

pkt. 1 ppkt. 1 oraz ppkt. 2: 

 zamiast: „Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo „Prze¬targ 

nieograniczony – Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu 

długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy) na 

finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów Gminy Pępowo.”  Nie otwierać przed dniem 29.10.2019 r., godz. 10:15” 

oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 wpisuje się: „Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo „Przetarg 

nieograniczony – Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu 

długoterminowego w kwocie 1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

czterdzieści dwa tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy) na 

finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów Gminy Pępowo.”  Nie otwierać przed dniem 31.10.2019 r., godz. 10:15” 

oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 zamiast: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Gminy Pępowo, ul.  Stanisławy Nadstawek 6, (sala 

posiedzeń).” 

 wpisuje się „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Gminy Pępowo, ul.  Stanisławy Nadstawek 6, (sala 

posiedzeń).” 

4. W rozdziale XIX dodaje się ustęp 5 

 wpisuje się: 5) „Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty np. dające możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie rat kredytu, 

odsetek, zmiany harmonogramu i wysokości spłat rat kredytu, jak również zmianę 

zabezpieczenia udzielanego kredytu – jeżeli w okresie kredytowania nastąpi – według 

Banku – niekorzystna zmiana sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, obniży się 

wartość przyjętego zabezpieczenia” 

 

Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w związku 

ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie uległa treść ogłoszenia o 

zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611297-N-2019 w dniu 

17.10.2019 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 



Publicznych nr 540224320-N-2019 w dniu 21.10.2019 r. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym tj. 24.10.2019 r. Ogłoszenie o 

zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z 

załącznikiem nr 1; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w 

przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), 

o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców. c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów 

obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 

r. tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi w dniu 

1.12.2019 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2021 r.  

W ogłoszeniu powinno być: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 1; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, 

w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), 

o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców. c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów 

obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 

r. tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie pierwszej transzy kredytu w kwocie 928.285,31 

zł nastąpi w dniu 1.12.2019 r., natomiast uruchomienie drugiej transzy kredytu w kwocie 

1.014.421,06 zł nastąpi w dniu 1.12.2020 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 

31.03.2021 r.  

 

2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-29, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,  

3. Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5) Zamawiający działając zgodnie z art. 144 

ustawy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty np. dające możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie rat 

kredytu, odsetek, zmiany harmonogramu i wysokości spłat rat kredytu, jak również zmianę 

zabezpieczenia udzielanego kredytu – jeżeli w okresie kredytowania nastąpi – według Banku 

– niekorzystna zmiana sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, obniży się wartość przyjętego 

zabezpieczenia.  



Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1843 z późn. zm.) przedłuża 

termin składania ofert do dnia 31.10.2019 r. godz. 10:00, w konsekwencji ulega 

odpowiednio przedłużeniu termin składania ofert i termin otwarcia ofert przewidziany 

w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. 

 

Załączniki: 

1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 540228388-N-2019 z dnia 24-

10-2019 r. 

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

/-/ Grzegorz Matuszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogłoszenie nr 540228388-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.  

Pępowo: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 611297-N-2019  

Data: 17/10/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Pępowo, Krajowy numer identyfikacyjny 41105059200000, ul. ul. Stanisławy 

Nadstawek  6, 63-830  Pępowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 57 36 308, 348, 

e-mail ug@pepowo.pl, faks 65 57 36 032.  

Adres strony internetowej (url): www.pepowo.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

W ogłoszeniu jest: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z 

załącznikiem nr 1; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w 

przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicz-nego (np. 

konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców. c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów 

obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 

r. tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi w dniu 

1.12.2019 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2021 r.  

W ogłoszeniu powinno być: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 1; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, 

w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicz-nego (np. 

konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców. c) symulację spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów 

obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 

r. tj. 1,72% oraz założenia, że uruchomienie pierwszej transzy kredytu w kwocie 928.285,31 

zł nastąpi w dniu 1.12.2019 r., natomiast uruchomienie drugiej transzy kredytu w kwocie 

1.014.421,06 zł nastąpi w dniu 1.12.2020 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 

31.03.2021 r.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-29, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,  



II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5) Zamawiający działając zgodnie z art. 144 

ustawy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty np. dające możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie rat 

kredytu, odsetek, zmiany harmonogramu i wysokości spłat rat kredytu, jak również zmianę 

zabezpieczenia udzielanego kredytu – jeżeli w okresie kredytowania nastąpi – według Banku 

– niekorzystna zmiana sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, obniży się wartość przyjętego 

zabezpieczenia  

 

 


