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ZMIANY DO WZORU UMOWY

Dotyczy:  postępowania  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na: USŁUGĘ  UDZIELENIA  DŁUGOTERMNIOWEGO 
INWESTYCYJNEGO  KREDYTU  BANKOWEGO   W  WYSOKOŚCI 
200.000,00 PLN

   Zamawiaj  ą  cy działaj  ą  c na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo Zamówie  ń  
publicznych wprowadza następujące zmiany do wzoru umowy
a. Zmiana dotyczy § 5 pkt 1. 
BYŁO:
1. Ostatecznym terminem spłaty kredytu i odsetek jest 30 grudnia 2020 roku

JEST:
2. Ostatecznym terminem spłaty kredytu i odsetek jest 30 września 2020 roku

b. Zmiana dotyczy § 4 pkt 1.
BYŁO:

1. do dnia 31.12.2012 Kwota 9 450,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt  złotych zero groszy)

2. do dnia 31.03.2013 Kwota 9 350,00  zł
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt złotych zero groszy )

3. do dnia 30.06.2013
Kwota 9 250,00  zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

4. do dnia 30.09.2013
Kwota 9 150,00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

5. do dnia 31.12.2013
Kwota 9 050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

6. do dnia 31.03.2014
Kwota 8 950,00 zł (słownie: osiem  tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt złote zero  groszy)

7. do dnia 30.06.2014
Kwota 8 850,00 zł (słownie:  osiem  tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt złotych zero  groszy)

8. do dnia 30.09.2014
Kwota 8 750,00 zł (słownie: osiem  tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt  złotych zero groszy

9. do dnia 31.12.2014
Kwota 8 650,00  zł (słownie: osiem  tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)



10. do dnia 31.03.2015
Kwota 8 550,00 zł (słownie: osiem  tysięcy  pięćset 

pięćdziesiąt  złotych zero  groszy)

11. do dnia 30.06.2015
Kwota 8 450,00 zł (słownie: osiem  tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

12. do dnia 30.09.2015
Kwota 8 350,00  zł (słownie: osiem   tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt złotych zero  groszy)

13. do dnia 31.12.2015
Kwota 8 250,00  zł (słownie: osiem  tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

14. do dnia 31.03.2016
Kwota 8 150,00 zł (słownie: osiem  tysięcy sto pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

15. do dnia 30.06.2016
Kwota 8 050,00 zł (słownie: osiem  tysięcy pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

16. do dnia 30.09.2016
Kwota 7 950,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

17. do dnia 31.12.2016
Kwota 7 850,00 zł (słownie: siedem  tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt złotych  zero groszy)

18. do dnia 31.03.2017
Kwota 7 750,00 zł (słownie: siedem  tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych zero  groszy)

19. do dnia 30.06.2017
Kwota 7 650,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt  złotych zero groszy)

20. do dnia 30.09.2017
Kwota 7 550,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 

pięćdziesiąt złotych  zero groszy

21. do dnia 31.12.2017
Kwota 7 450,00 zł (słownie: siedem  tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt   złotych zero groszy)

22. do dnia 31.03.2018
Kwota 7 350,00 zł (słownie: siedem tysięcy  trzysta 

pięćdziesiąt  złotych zero  groszy)

23. do dnia 30.06.2018
Kwota 7 250,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych zero  groszy)

24. do dnia 30.09.2018
Kwota 7 150,00 zł (słownie: siedem  tysięcy sto pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

25. do dnia 31.12.2018
Kwota 7 050,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

26. do dnia 31.03.2019
Kwota 6 950,00 zł (słownie: sześć  tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt  złotych zero  groszy)

27. do dnia 30.06.2019
Kwota 6 850,00 zł (słownie: sześć  tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

28. do dnia 30.09.2019
Kwota 6 750,00 zł (słownie: sześć  tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

29. do dnia 31.12.2019
Kwota 6 650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt  złotych zero groszy)

30. do dnia 31.03.2020
Kwota 6 550,00 zł (słownie:sześć  tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

złotych zero groszy)

31. do dnia 30.06.2020
Kwota 6 450,00 zł (słownie: sześć  tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt  złotych zero groszy)



32. do dnia 30.09.2020
Kwota 6 350,00 zł (słownie: sześć  tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych zero groszy)

JEST:

Termin spłaty Rata Kapitałowa Słownie

1. do dnia 31.12.2012 Kwota 6 250,00 zł
(słownie: sześć  tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

2. do dnia 31.03.2013 Kwota 6 250,00 zł
(słownie: sześć  tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

3. do dnia 30.06.2013
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

4. do dnia 30.09.2013
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

5. do dnia 31.12.2013
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

6. do dnia 31.03.2014
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

7. do dnia 30.06.2014
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

8. do dnia 30.09.2014
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

9. do dnia 31.12.2014
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

10. do dnia 31.03.2015
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

11. do dnia 30.06.2015
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

12. do dnia 30.09.2015
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

13. do dnia 31.12.2015
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)



14. do dnia 31.03.2016
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

15. do dnia 30.06.2016
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

16. do dnia 30.09.2016
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

17. do dnia 31.12.2016
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

18. do dnia 31.03.2017
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

19. do dnia 30.06.2017
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

20. do dnia 30.09.2017
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

21. do dnia 31.12.2017
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

22. do dnia 31.03.2018
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

23. do dnia 30.06.2018
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

24. do dnia 30.09.2018
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

25. do dnia 31.12.2018
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

26. do dnia 31.03.2019
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

27. do dnia 30.06.2019
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

28. do dnia 30.09.2019
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

29. do dnia 31.12.2019
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)



30. do dnia 31.03.2020
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

31. do dnia 30.06.2020
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

32. do dnia 30.09.2020
Kwota 6 250,00 zł (słownie: sześć  tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 
zero groszy)

W związku ze zmianą treści i SIWZ oraz na podstawie art. 12a ustawy 
Prawo zamowień   publicznych   (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2010 r. nr 
113, poz. 759) Zamawiający
 przedłuża terminy:
- składania ofert do dnia 05.10 2012 r. do godz. 10:00,
- otwarcia ofert dnia 05.10.2012 r. o godz. 10:30.
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