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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,
88-100 Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław
88-100
Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Giża, Żaneta Walczak-Borowska
Tel.: +48 523592104/ +48 523592237
E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Faks: +48 523574820
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 zł na okres
dziesięciu lat.
Numer referencyjny: AG.272.1.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9
500 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na okres dziesięciu lat, z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. związanego z realizacją
inwestycji drogowych. Dostępność kredytu w 2 transzach płatnych do: a) 5 listopada 2018 r. - 5 000 000,00 zł,
b) 5 grudnia 2018 r. - 4 500 000,00 zł.
Decyzja o uruchomieniu kredytu lub jego części jak również termin i wysokość transz kredytu może ulec zmianie
w zależności od daty zawarcia umowy oraz potrzeb finansowych Zamawiającego, jednak nie później niż do
31.12.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kredytu pomimo zawartej umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2018
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: powiatino
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-123953
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 158-362353
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/08/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Sekcja II.2.14)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000.00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100
PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 Nr
rachunku 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy trwale dołączyć do oferty, a oryginał dokumentu należy
dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w
swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na
rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

