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GIŚ.271.02.2017.AS.                                                                      Mirosławiec, dnia 05.05.2017 roku.  

 

      Do Wykonawców   

 

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIANY TREŚCI SIWZ. 

 

Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający, dokonuje zmiany treści 

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 

długoterminowego w wysokości 5.180.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów Gminy i Miasta Mirosławiec” w sposób następujący: 

 

1. Rozdział XVI pkt 16.1. Miejsce i termin składania ofert o treści: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. 

Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1), w 

nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 10.05.2017r. do godziny 10.00 

”, 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. 

Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1), w 

nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 16.05.2017r. do godziny 10.00 

” 

1. Rozdział XVI pkt 16.4. Miejsce i termin otwarcia ofert o treści: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, 

ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – pokój nr 106 („sala sesyjna”): 

w dniu 10.05.2017r. o godzinie 10.15 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, 

ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – pokój nr 106 („sala sesyjna”): 
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w dniu 16.05.2017r. o godzinie 10.15 

 

2. W załączniku nr 4 i 5 do SIWZ wykreśla się pkt 5 o treści: 

„Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu w jednej 

transzy – 30.06.2017r.” 

3. W załączniku nr 4 i 5 do SIWZ zmienia się zapis pkt 12 o treści: 

„Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania (Wykonawcy) banku o tym 

fakcie.” 

który otrzymuje brzmienie: 

 

„Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych opłat. Zamawiający poinformuje (Wykonawcę) bank o tym na 

piśmie.” 

 

4. W załączniku nr 4 i 5 do SIWZ zmienia się zapis pkt 17 o treści: 

„Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz 

rzeczywisty  tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu).” 

który otrzymuje brzmienie: 

 

„W trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty  tj. rok 365/366 dni 

(rzeczywista liczba dni w miesiącu).” 

 

  Z poważaniem 

                                                                                                 /-/Burmistrz Mirosławca 


