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 Mirosławiec, dnia 10.05.2017roku.  

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 9 o treści: 

„Spłata kapitału kredytu w 32 ratach płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 

każdego roku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2019 roku, a ostatniej 31 

grudnia 2026r. Spłata wskazanych kwot na ostatni dzień roboczy danego kwartału.” 

 

który otrzymuje brzmienie: 

 

„Spłata kapitału kredytu w 32 ratach płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 

każdego roku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2019 roku, a ostatniej 31 

grudnia 2026r. Spłata wskazanych kwot na ostatni dzień danego kwartału.” 

 

2. Rozdział XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty oraz sposób oceny ofert, pkt 18.4. o treści: 

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

1. Kryterium cena (C)          

          

                       Cn 

C =  ------------------------- x 60%  

 Cb 

 

gdzie: 

C – wartość punktowa ceny; 

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych; 

Cb – cena oferty badanej.  

   

otrzymuje brzmienie: 
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Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

1. Kryterium cena (C)          

          

                       Cn 

C =  ------------------------- x 60  

 Cb 

 

gdzie: 

C – wartość punktowa ceny; 

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych; 

Cb – cena oferty badanej.  

 

 

  Z poważaniem 

                                                                                                   /-/Burmistrz Mirosławca 


