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 Mirosławiec, dnia 09.05.2017roku.  

GIŚ.271.02.2017.AS.                                                                         

      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. W załączniku nr 4 i 5 do SIWZ zmienia się zapis pkt 14 o treści: 

„Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku 

rocznym opartym na stawce WIBOR 1M, powiększony o marżę Wykonawcy, stałą w okresie 

kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla depozytów 1 – 

miesięcznych międzybankowych (WIBOR 1M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Stawka bazowa ma 

zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca i obowiązuje 

przez okres 3 miesięcy – kwartału kalendarzowego i rozpoczyna się 1 – go dnia miesiąca 

kwartału. 

Uwaga:  

Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę bazową oprocentowania – 

WIBOR 1M z dnia 31-03-2017 r. wynosząca 1,66%” 

 

który otrzymuje brzmienie: 

 

Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku 

rocznym opartym na stawce WIBOR 1M, powiększony o marżę Wykonawcy, stałą w okresie 

kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla depozytów 1 – 

miesięcznych międzybankowych (WIBOR 1M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego kwartał obrachunkowy. Stawka bazowa ma 

zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca i obowiązuje 

przez okres 3 miesięcy – kwartału kalendarzowego i rozpoczyna się 1 – go dnia miesiąca 

kwartału. 

Uwaga:  

Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę bazową oprocentowania – 

WIBOR 1M z dnia 31-03-2017 r. wynosząca 1,66%” 
 

  Z poważaniem 

                                                                                                   /-/Burmistrz Mirosławca 


