Myślenice dnia 12.04.2010 roku

Zamawiający:

Gmina Myślenice

Wykonawcy:

w.g. rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu
inwestycyjnego do kwoty 48.949.000 PLN w celu pokrycia wkładu własnego
do projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”

Działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz 1655 z późn. zm.), zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarządzającej właściwej dla Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do
SIWZ oraz ogłoszeniu dla niniejszego zamówienia, w ten sposób, iż:

1) W pkt III 3 skreśla się zdanie drugie: „Powyższe powoduje, iż w przypadku uzyskania
dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu po
zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca, Zamawiający oraz
NFOŚiGW zawrą trójstronną umowę dopłatową, na zasadach określonych przez
NFOŚiGW”.
2) Pkt XVII 7 in fine otrzymuje brzmienie : „W szczególności wykorzystanie środków
preferencyjnego kredytu odbywa się na podstawie przedłożonych przez Kredytobiorcę w
banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione
koszty przedsięwzięcia, w drodze realizacji zleceń płatniczych. W przypadku finansowania Kredytobiorca przedstawia w banku faktury do opłacenia - kwota kredytu przekazywana jest
bezgotówkowo bezpośrednio na konto wykonawcy/lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie
wystawionych faktur. W przypadku refinansowania - Kredytobiorca zobowiązany jest
wykazać, że opłacił faktury ze środków własnych, przedłożyć je do banku i na tej podstawie
otrzymuje kwotę kredytu rozliczoną fakturami.”

3) w pkt XVII dodaje się pkt 14-18 w następującym brzmieniu:
14. Kredytodawca zobowiązuje się do przekazywania NFOŚiGW informacji
o zmianach warunków, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy kredytu w ciągu 14 dni
od zdarzenia.
15. Kredytodawca zobowiązuje się do informowania na żądanie NFOŚiGW o terminach
spłat rat kapitału kredytu i odsetek przez beneficjenta oraz o zmianach wysokości
oprocentowania kredytu.
16. Kredytodawca zobowiązuje się do udostępnienia umowy kredytu dla NFOŚiGW
17. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej
transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub
międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być
ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
18. Kredytodawca określi w umowie część kredytu objętego dopłatami NFOŚiGW.
4) zmienia się termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 7.05.2010 roku,
w związku z czym zmienia się zapis pkt XI SIWZ przez wskazanie nowego terminu składania
ofert (7.05. 2010 r. do godz.1000) oraz nowego terminu otwarcia ofert (7.05. 2010 r. o godz.
1030).

Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej zamieszcza się
zmieniony tekst SIWZ.

