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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394293-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi udzielania kredytu
2017/S 192-394293

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 176-360602)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 34.500.000,00 zł”.

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 34.500.000,00zł:- na pokrycie
planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy – 18.910.000,00 zł,
— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15.590.000,00
zł” na poniższych zasadach:
— kwota kredytu – 34.500.000,00 PLN.
— kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy,
— spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 27.02.2018r. – zgodnie z § 5 projektu umowy
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— Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego od dnia
podpisania umowy.
— spłata odsetek w okresach miesięcznych
Cena kredytu – suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego
ustalona na podstawie notowania z dnia 06.09.2017r. + marża banku + prowizja banku. Zamówienie należy
zrealizować: od dnia zawarcia-podpisania umowy do 30.12.2032 r.Kredytobiorca wykorzysta kredyt do dnia
29.12.2017r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 176-360602

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający do Sekcja II: Przedmiot II.2.4) Opis zamówienia dodaje zapis jak niżej:
Zamawiający wyraża zgodę na refinansowanie kredytu w części dotyczącej finansowanie planowanego deficytu
(18 910 000 PLN) środkami z EBI zadań określonych w piśmie IM.RZP.271.6.1..1.49.2017 z dnia 4.10.2017 r.
opublikowanymi na swojej stronie internetowej: www.um.bip.legnica.eu w dniu 4.10.2017 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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