OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Biuletyn zamówień publicznych Nr 386890 - 2014
data 25.11.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów, woj. mazowieckie, tel. 025 7579190,
fax. 025 7579190.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Zaciągnięcie kredytu na; 1)Zabezpieczenie udziału własnego
Gminy Jakubów w realizowaniu inwestycji współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z
budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna, Gmina Jakubów w kwocie
631 043 zł, 2)Spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50 000 zł.
Realizacja kredytu w następujących transzach i terminach w formie przelewu na
rachunek bieżący Gminy Jakubów; I transza - 482 000 zł- 22 grudnia 2014 r., II transza
- 199 043 zł - 28 luty 2015 r. Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2020
Oprocentowanie kredytu będzie wg. zmiennej stawki WIBOR 1M (dla
jednomiesięcznych depozytów bankowych), ustalanej dla ostatniego dnia roboczego
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy , skorygowaną o stałą (w okresie
obowiązywania umowy) marżę banku. Przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku
rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w
okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych. W celu
doprowadzenia do porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M - 2,08 %
ogłoszoną w dniu 24 listopada 2014 r. Spłata rat kapitałowych nastąpi w terminie od
31.07.2015 r do 31.10.2020 r Ilość rat kapitałowych - 19 Spłata rat kapitałowych w
następujących terminach: 1) do 31.07.2015 r. - 5 500 zł 14) do 30.04.2019 r. - 10 000
zł 2) do 30.04.2016 r. - 10 000 zł 15) do 31.07.2019 r. - 50 000 zł 3) do 31.07.2016 r. 50 000 zł 16) do 31.10.2019 r . - 50 000 zł 4) do 31.10. 2016 r. - 30 000 zł 17) do
31.12.2019 r. - 50 000 zł 5) do 31.12.2016 r - 20 000 zł 6) do 30.04.2017 r - 10 000 zł
18) do 30.04.2020 r. - 10 000 zł 7) do 31.07.2017 r. - 50 000 zł 19) do 31.07.2020 r. 94 500 zł 8) do 31.10 .2017 r.- 30 000 zł 9) do 31.12. 2017 r. - 20 000 zł 10) do
30.04.2018r. - 10 000 zł 11) do 31. 07.2018 r. - 100 000 zł 12) do 31.10.2018 r. - 50
000 zł 13) do 31.12..2018 r. -31 043 zł. Spłata rat odsetkowych od dnia uruchomienia
kredytu do końca okresu kredytowania następować będzie w okresach kwartalnych do
końca każdego kwartału na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości
naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Ilość rat odsetkowych - 24
Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez
dodatkowych kosztów Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco
z deklaracją wekslową.
W ogłoszeniu powinno być: Zaciągnięcie kredytu na; 1)Zabezpieczenie udziału
własnego Gminy Jakubów w realizowaniu inwestycji współfinansowanej ze środków
Unii Europejskiej pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z
budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna, Gmina Jakubów w kwocie
631 043 zł, 2)Spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50 000 zł.

Realizacja kredytu w następujących transzach i terminach w formie przelewu na
rachunek bieżący Gminy Jakubów; I transza - 482 000 zł- 22 grudnia 2014 r., II transza
- 199 043 zł - 27 luty 2015 r. Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2020
Oprocentowanie kredytu będzie wg. zmiennej stawki WIBOR 1M (dla
jednomiesięcznych depozytów bankowych), ustalanej dla ostatniego dnia roboczego
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy , skorygowaną o stałą (w okresie
obowiązywania umowy) marżę banku. Przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku
rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w
okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych. W celu
doprowadzenia do porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M - 2,08 %
ogłoszoną w dniu 24 listopada 2014 r. Spłata rat kapitałowych nastąpi w terminie od
31.07.2015 r do 31.10.2020 r Ilość rat kapitałowych - 19 Spłata rat kapitałowych w
następujących terminach: 1) do 31.07.2015 r. - 5 500 zł 14) do 30.04.2019 r. - 10 000
zł 2) do 30.04.2016 r. - 10 000 zł 15) do 31.07.2019 r. - 50 000 zł 3) do 31.07.2016 r. 50 000 zł 16) do 31.10.2019 r . - 50 000 zł 4) do 31.10. 2016 r. - 30 000 zł 17) do
31.12.2019 r. - 50 000 zł 5) do 31.12.2016 r - 20 000 zł 6) do 30.04.2017 r - 10 000 zł
18) do 30.04.2020 r. - 10 000 zł 7) do 31.07.2017 r. - 50 000 zł 19) do 31.07.2020 r. 94 500 zł 8) do 31.10 .2017 r.- 30 000 zł 9) do 31.12. 2017 r. - 20 000 zł 10) do
30.04.2018r. - 10 000 zł 11) do 31. 07.2018 r. - 100 000 zł 12) do 31.10.2018 r. - 50
000 zł 13) do 31.12..2018 r. -31 043 zł. Spłata rat odsetkowych od dnia uruchomienia
kredytu do końca okresu kredytowania następować będzie w okresach kwartalnych do
końca każdego kwartału na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości
naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Ilość rat odsetkowych - 24
Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez
dodatkowych kosztów Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco
z deklaracją wekslową.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 28.02.2015.
W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 27.02.2015.

