
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2021, w wysokości 2.500.000,00 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 
Gminy Żarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żarki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398534

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 15/17

1.4.2.) Miejscowość: Żarki

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-310

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343148036

1.4.8.) Numer faksu: 343161078

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@umigzarki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umigzarki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171008/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 12:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00165113/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2021, 
w wysokości 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy
Żarki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Żarki.
2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Żarki;
b) kwota i waluta kredytu 2.500.000 PLN,
c) okres kredytowania: 88 miesięcy, 
d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od czerwca 2023 roku,
e) terminy spłaty kapitału: półroczne, raty zgodnie z harmonogramem (Zał. 2 do SIWZ) od
30.06.2023 r. do 31.12.2028 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty rat kredytu
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
f) oprocentowanie kredytu: zmienne przez cały okres kredytowania,
g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu
odsetkowego jest ustalona na podstawie stawki WIBOR 1 M, liczonej jako średnia z 10 ostatnich
notowań poprzedzających dany okres odsetkowy i powiększonej o marżę banku która jest stała
w całym okresie kredytowania,
h) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Skarbnik
kontrasygnuje tylko deklarację wekslową,
k) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%,
l) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%,
m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego
załącznik do specyfikacji,
n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, przy
naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni, a w latach 2024, 2028 - 366
dni.
o) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień
15.09.2021r.
p) Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego
realizacji.
3. Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. w transzach
uruchamianych na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego, składanego do banku mailem
lub faksem nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą wypłaty i uzależnionych od
potrzeb Zamawiającego, na rachunek Zamawiającego prowadzony w Międzypowiatowym Banku
Spółdzielczym Oddział Żarki
Nr 43 8279 1036 0400 0013 2004 0001 . 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych od dnia
02.01.2021r. ze środków własnych, związanych z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w budżecie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank
pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.
Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich automatyczne i natychmiastowe
zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie, bez
dodatkowych wniosków ze strony Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłaty kapitału na wniosek bez pobierania
przez bank jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. Prolongata nie wpłynie na wydłużenie
okresu kredytowania i będzie polegała na wydłużeniu spłaty raty o maksymalnie 4 miesiące.
Ostatnia rata spłaty kredytu nie podlega prolongacie.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171008/01 z dnia 2021-09-06

2021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



7. Zamawiający zastrzega, że w umowie nie może być zapisów upoważniających bank do
obciążania rachunku gminy w dniu wymagalności w celu spłaty zobowiązań względem banku
zgodnie z wymogami zapisu art. 264 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
8. Zamawiający nie podda się egzekucji bankowej i nie złoży oświadczenia o poddaniu się
egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie
obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Żarki.
9. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w zał. nr
1.
10. Wykonawca przedstawiać będzie pisemną informację Zamawiającemu o łącznej wysokości
oprocentowania na dany okres obrachunkowy oraz o nominalnej wysokości odsetek należnych
za ten okres, nie później niż 7 dni przed datą płatności odsetek. 
11. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 3, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł zostanie przedstawiona przez podpisaniem umowy
z Wykonawcą.
13. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany do
uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy.
14. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
17. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie występują zajęcia egzekucyjne.
18. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, ani wobec ZUS i US.
19. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Niniejsze zamówienie nie zostało
podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości usługą bankową jednego rodzaju.
Specyfika niniejszego zamówienia, polegająca na usłudze udzielenia kredytu, uniemożliwia
podział tego zamówienia na części, zarówno na zasadzie jakościowej jak i na zasadzie
ilościowej. Podział tego zamówienia na części na zasadzie ilościowej jest sprzeczny z
potrzebami samego Zamawiającego i może wiązać się z większymi kosztami uzyskania kredytu
po stronie Zamawiającego. Również nie jest możliwe dokonanie podziału tego zamówienia na
części na zasadzie jakościowej z uwzględnieniem poszczególnych jego składników, gdyż jest to
usługa bankowa w całości jednego rodzaju, polegająca na udzieleniu kredytu. Mając na uwadze
powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na
części.
20. Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek. 
21. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
22. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prawnym.
23. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2021, 
w wysokości 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy
Żarki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Żarki.
2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Żarki;
b) kwota i waluta kredytu 2.500.000 PLN,
c) okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2028r;, 
d) okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 29.06.2023,
e) terminy spłaty kapitału: półroczne, raty zgodnie z harmonogramem (Zał. 2 do SIWZ) od
30.06.2023 r. do 31.12.2028 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty rat kredytu
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przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
f) oprocentowanie kredytu: zmienne przez cały okres kredytowania,
g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu
odsetkowego jest ustalona na podstawie stawki WIBOR 1 M, liczonej jako średnia z 10 ostatnich
notowań poprzedzających dany okres odsetkowy i powiększonej o marżę banku która jest stała
w całym okresie kredytowania,
h) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Skarbnik
kontrasygnuje tylko deklarację wekslową,
k) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%,
l) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%,
m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego
załącznik do specyfikacji,
n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, przy
naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni, a w latach 2024, 2028 - 366
dni.
o) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień
15.09.2021r.
p) Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego
realizacji.
3. Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. w transzach
uruchamianych na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego, składanego do banku mailem
lub faksem,
w terminie zgodnym z terminem określonym w formularzu ofertowym Wykonawcy ( tj. od 1 do 3
dni) przed planowaną datą wypłaty i uzależnionych od potrzeb Zamawiającego, na rachunek
Zamawiającego prowadzony
w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym Oddział Żarki Nr 43 8279 1036 0400 0013 2004
0001 . 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych od dnia
02.01.2021r. ze środków własnych, związanych z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w budżecie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank
pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.
Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich automatyczne i natychmiastowe
zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie, bez
dodatkowych wniosków ze strony Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłaty kapitału na wniosek bez pobierania
przez bank jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. Prolongata nie wpłynie na wydłużenie
okresu kredytowania i będzie polegała na wydłużeniu spłaty raty o maksymalnie 4 miesiące.
Ostatnia rata spłaty kredytu nie podlega prolongacie.
7. Zamawiający zastrzega, że w umowie nie może być zapisów upoważniających bank do
obciążania rachunku gminy w dniu wymagalności w celu spłaty zobowiązań względem banku
zgodnie z wymogami zapisu art. 264 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
8. Zamawiający nie podda się egzekucji bankowej i nie złoży oświadczenia o poddaniu się
egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie
obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Żarki.
9. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w zał. nr
1.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171008/01 z dnia 2021-09-06

2021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



10. Wykonawca przedstawiać będzie pisemną informację Zamawiającemu o łącznej wysokości
oprocentowania na dany okres obrachunkowy oraz o nominalnej wysokości odsetek należnych
za ten okres, nie później niż 7 dni przed datą płatności odsetek. 
11. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 3, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł zostanie przedstawiona przez podpisaniem umowy
z Wykonawcą.
13. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany do
uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy.
14. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
17. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie występują zajęcia egzekucyjne.
18. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, ani wobec ZUS i US.
19. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Niniejsze zamówienie nie zostało
podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości usługą bankową jednego rodzaju.
Specyfika niniejszego zamówienia, polegająca na usłudze udzielenia kredytu, uniemożliwia
podział tego zamówienia na części, zarówno na zasadzie jakościowej jak i na zasadzie
ilościowej. Podział tego zamówienia na części na zasadzie ilościowej jest sprzeczny z
potrzebami samego Zamawiającego i może wiązać się z większymi kosztami uzyskania kredytu
po stronie Zamawiającego. Również nie jest możliwe dokonanie podziału tego zamówienia na
części na zasadzie jakościowej z uwzględnieniem poszczególnych jego składników, gdyż jest to
usługa bankowa w całości jednego rodzaju, polegająca na udzieleniu kredytu. Mając na uwadze
powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na
części.
20. Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek. 
21. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
22. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prawnym.
23. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-09-09 10:00

Po zmianie: 
2021-09-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-09-09 11:00

Po zmianie: 
2021-09-15 11:00
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