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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  GMINA MIELEC Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: UL.JADERNYCH 7

Miejscowość:  MIELEC Kod pocztowy:  39-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 177730590

Osoba do kontaktów:  ANDRZEJ BIENIEK,MAŁGORZATA CYRAN

E-mail:  a.bieniek@ug.mielec.pl Faks:  +48 177730590

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.gmina.mielec.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 55538047,36 zł przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Mielec na 2013 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest udzielenie kredytu długoterminowego do
wysokości 5 538047,36 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2013 rok
i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Na następujących warunkach :
- kredyt w PLN
- środki pieniężne udostępnione będą przez bank od 1.12.2013 r. do wysokości 5 538047,36 PLN
- okres kredytowania od 1.12.2013 r. do 31.12.2023 r.
- oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M
- karencja w spłacie kredytu do 31.03.2014 r.
- spłata kapitału kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata 31.03.2014 r., ostatnia rata 31.12.2023 r.
- spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach kwartalnych, pierwsza
płatność 31.03.2014 roku do 31.12.2023 roku
- uruchomienie kredytu – przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy
- zabezpieczenie kredytu – weksel In blanco bez indosu wraz z deklaracją wekslową.
2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami (tj. prowizja przygotowawcza, prowizja za
wcześniejszą spłatę kredytu itp.)
3. Oprocentowanie liczone wg. stawki WIBOR 3M powiększonej o marże banku.
4. Jeżeli data spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo nie będącym dniem
roboczym w banku, to za termin spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym .
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w wysokości niższej niż kwota
5 538047,36 zł
5.. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający dołączy do SIWZ :
– sprawozdanie Rb- NDS , Rb-Z, Rb- N na dzień 30.06.2013r.
- Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2011r,2012r, oraz informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2013r.
- Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty w latach 2014- 2023 kredytu w kwocie 5
538047,36 zł
- Zaświadczenie o wyborze Wójta wraz z ślubowaniem,
- Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mielec

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
_____

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaMielec
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-131944   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/09/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą

Zamiast:
Udzielenie kredytu
długoterminowego do wysokości 55
538 047,36 zł przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Mielec na 2013 rok
i spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów

Powinno być:
Udzielenie kredytu
długoterminowego do wysokości 5
538 047,36 zł przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Mielec na 2013 rok
i spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-133433
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