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Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 1.500.000 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie
Nr ogłoszenia 326849 - 2010
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w
wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo
Pomorskie
Zamawiający dokonuje zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie rozdziału II pkt 25 - DOKUMENTY, UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ SYTUACJI
FINANSOWEJ GMINY poprzez dołączenie do wykazu załączników:
Załącznika nr 25.17 – Uchwała Nr 93/2010 RIO z dnia 22.11.2010 r. w sprawie wydania
opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Kowalewo Pomorskie
http://www.kowalewopomorskie.pl/bip/SIWZ/siwz_18_11_2010/uchwala_93_10_RIO.pdf
Załącznika nr 25.18 - Zarządzenie Nr 126/2010
Burmistrza
Miasta
Kowalewo
Pomorskie z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
przez Gminę Kowalewo Pomorskie w 2010 roku na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/78zarzadzenie_126_10.pdf
Załącznika nr 25.19 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
zatwierdzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2009 z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowalewo
Pomorskie za 2008 rok.
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/zarzadzenie_29_09.pdf
Załącznika nr 25.20 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za rok 2009
zatwierdzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2010 z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowalewo
Pomorskie za 2009 rok.
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/98zarzadzenie_25_10.pdf
Załącznika nr 25.21 - Informacja dotycząca dochodów i wydatków Gminy Kowalewo
Pomorskie w okresie kredytowania w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, wydatki
bieżące i majątkowe, kwoty dotacji i subwencji.
http://www.kowalewopomorskie.pl/bip/SIWZ/siwz_18_11_2010/dochody_wydatki_w_okresie_kre
dytowania.pdf

2.
Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. Dokonana modyfikacja specyfikacji stanowi
jej integralną część i wiąże wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Niniejsza
modyfikacja zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl w zakładce Przetargi.
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