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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Rudno 17

Miejscowość:  Rudno Kod pocztowy:  14-100 Ostróda Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 896441244

Osoba do kontaktów:  Leszek Rochowicz

E-mail:  biuro@zuokrudno.pl Faks:  +48 896484182

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zuokrudno.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa bankowa polegająca na udzieleniu Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp.
z o. o. kredytu bankowego na kwotę 10.000.000 złotych uruchamianego w dwóch transzach na sfinansowanie
projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Zakładowi Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. kredytu bankowego na kwotę 10.000.000 zł uruchamianego w
dwóch transzach: 5.000.000,00 zł płatna w dniu 15.10.2013 r., 5.000.000,00 zł płatna w dniu15.11.2013 r.,
na sfinansowanie projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap”

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 6

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP1/zp/4/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Aleksandra2010
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-101604   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 146-254150  z dnia:  30/07/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/07/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2

Zamiast:

1) Wysokość kredytu 10.000.000
złotych uruchamiana w dwóch
transzach: 5.000.000,00 zł płatna w
dniu 15.10.2013 r., 5.000.000,00 zł
płatna w dniu15.11.2013 r
2) Okres kredytowania – 120
miesięcy
3) Karencja w spłacie raty
kapitałowej – do dnia 31 grudnia
2014 roku,
4) Warunki spłaty raty kapitałowej:
- po upływie karencji począwszy od
dnia 1 stycznia 2015 roku,
- odsetki (marża + WIBOR) płatne od
następnego miesiąca wypłaty danej
transzy kredytu,
- liczba rat – 120,
5) Zapłata jednorazowej prowizji
przygotowawczej w dniu
uruchomienia środków z Kredytu, nie
później niż 30 dni od daty podpisania
Umowy,
6) Wypłata kredytu - bezgotówkowo,
na rachunek obsługi kredytu w

Powinno być:

1) Wysokość kredytu 10.000.000
złotych uruchamiana w dwóch
transzach: 5.000.000,00 zł płatna w
dniu 15.10.2013 r., 5.000.000,00 zł
płatna w dniu15.11.2013 r
2) Okres kredytowania – 135
miesięcy
3) Karencja w spłacie raty
kapitałowej – do dnia 31 grudnia
2014 roku,
4) Warunki spłaty raty kapitałowej:
- po upływie karencji począwszy od
dnia 23 stycznia 2015 roku,
- odsetki (marża + WIBOR) płatne od
następnego miesiąca wypłaty danej
transzy kredytu,
- liczba rat – 120,
Spłata rat kapitałowych w terminach
ustalonych wg poniższego
harmonogramu:
5) Zapłata jednorazowej prowizji
przygotowawczej w dniu
uruchomienia środków z Kredytu, nie
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terminach określonych w pkt. 1
powyżej
7) Oprocentowanie kredytu-
zmienna stopa procentowa - średnia
miesięczna ze stawki WIBOR 1M
publikowana na stronach Agencji
Reuters strony „WIBO” z godziny
11, miesiąca poprzedzającego
okres, za który naliczane są odsetki
powiększone o marżę banku.
8) Spłata rat kapitałowych - w złotych
polskich miesięcznie.
9) Spłata odsetek i rat kapitału - w
ostatnim dniu każdego miesiąca.
W przypadku okresu płatności
przypadającego na dzień
wolny, terminem płatności staje
się następny dzień roboczy.
Zamawiający w następujący sposób
definiuje okres odsetkowy: rok
kalendarzowy- 365 dni, miesiąc-
rzeczywista liczba dni w miesiącu.
10) Nie wykorzystanie kredytu
do dnia 31 grudnia 2013r. –
bez żadnych prowizji i opłat
dodatkowych.
11) Marża Banku nie podlega
zmianie w czasie objętym umową.
12)Poza kwotami określonymi w
Ofercie Bank nie pobiera żadnych
innych opłat i prowizji.
13) Zabezpieczeniem kredytu będzie
hipoteka na nieruchomości oraz
weksel wraz z deklaracją wekslową.
14) Prowadzenie rachunku
pomocniczego (kredytowego) - bez
dodatkowych opłat i prowizji.
15) Na wniosek zamawiającego
przyspieszenie spłaty kredytu z
odsetkami naliczonymi w odniesieniu
do rzeczywistego (skróconego)
okresu spłaty bez dodatkowych opłat
i prowizji.

później niż 30 dni od daty podpisania
Umowy,
6) Wypłata kredytu - bezgotówkowo,
na rachunek wskazany przez
Zamawiającego
7) Oprocentowanie kredytu-
zmienna stopa procentowa - średnia
miesięczna ze stawki WIBOR 1M
publikowana na stronach Agencji
Reuters strony „WIBO” z godziny
11, miesiąca poprzedzającego
okres, za który naliczane są odsetki
powiększone o marżę banku.
8) Spłata rat kapitałowych - w złotych
polskich miesięcznie.
9) Spłata rat kapitału – zgodnie z
harmonogramem, spłata odsetek
- płatne od następnego miesiąca
po wypłacie kredytu, w ostatnim
dniu tego miesiąca. W przypadku
okresu płatności przypadającego
na dzień wolny, terminem płatności
staje się następny dzień roboczy.
Zamawiający w następujący sposób
definiuje okres odsetkowy: rok
kalendarzowy 365/366 dni, miesiąc –
rzeczywista liczba dni w miesiącu.
10) Nie wykorzystanie kredytu
– bez żadnych prowizji i opłat
dodatkowych.
11) Marża Banku nie podlega
zmianie w czasie objętym umową.
12)Poza kwotami określonymi w
Ofercie Bank nie pobiera żadnych
innych opłat i prowizji.
13) Zabezpieczeniem kredytu
będzie hipoteka na nieruchomości
oraz weksel wraz z deklaracją
wekslową oraz dodatkowo może być
złożenie oświadczenia o poddaniu
się egzekucji do wysokości 200
%kwoty kredytu i cesja praw polisy
ubezpieczeniowej nieruchomości
mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu.
14) Prowadzenie rachunku obsługi
kredytu – (technicznego) - bez
dodatkowych opłat i prowizji.
15) Na wniosek zamawiającego
przyspieszenie spłaty kredytu z
odsetkami naliczonymi w odniesieniu
do rzeczywistego (skróconego)
okresu spłaty bez dodatkowych opłat
i prowizji.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
05/09/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
05/09/2013   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2013   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-108561
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