
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie

planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i
kredytów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogówek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413350

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Głogówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-250

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 774069915

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@glogowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaglogowek.info

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 00100547/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 08:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00097768/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty,
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na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:
1) Zmniejszenia marży kredytu przez Wykonawcę (lub zwiększenia upustu) – na wniosek
(propozycję) wybranego Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 
2) Skrócenia okresu spłaty kredytu – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
ponadplanowych dochodów własnych,
3) Zmiany terminu spłat rat kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat,
4) Wcześniejszej spłaty kredytu lub wcześniejszej częściowej spłaty kredytu – bez poboru
dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu,
5) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę w zakresie wynagrodzenia w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności (art. 142, ust. 5 Pzp):
- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub; 
- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionej powyżej okoliczności, każda ze stron
umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian,
może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości
wynagrodzenia za wykonanie podmiotu zamówienia.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana 
z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

Po zmianie: 
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
przypadkach:
1) Zmniejszenia marży kredytu przez Wykonawcę (lub zwiększenia upustu) – na wniosek
(propozycję) wybranego Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 
2) Skrócenia okresu spłaty kredytu – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
ponadplanowych dochodów własnych,
3) Zmiany terminu spłat rat kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
finansowe w dotrzymaniu określonego w SWZ terminu spłat,
4) Wcześniejszej spłaty kredytu lub wcześniejszej częściowej spłaty kredytu – bez poboru
dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu,
5) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę w zakresie wynagrodzenia w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub; 
- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionej powyżej okoliczności, każda ze stron
umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian,
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może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości
wynagrodzenia za wykonanie podmiotu zamówienia.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana 
z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

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: 
2021-07-09 10:00

Po zmianie: 
2021-07-15 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-09 10:30

Po zmianie: 
2021-07-15 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-08-07

Po zmianie: 
2021-08-13
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