
Dz.U./S S50
12/03/2021
126956-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126956-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Andrychów: Usługi udzielania kredytu
2021/S 050-126956

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-637791)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Batorego 24
Miejscowość: Andrychów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Bogacz
E-mail: aec@aecandrychow.pl 
Tel.:  +48 798846101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aec.info.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN, w tym kredytu 
inwestycyjnego do wysokości 8 565 000,00 PLN i kredytu obrotowego do wysokości 1 970 000,00 PLN, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii 
elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w 
Andrychowie.
Numer referencyjny: AEC/2/12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN, w tym kredytu 
inwestycyjnego do wysokości 8 565 000,00 PLN i kredytu obrotowego do wysokości 1 970 000,00 PLN, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii 
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elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w 
Andrychowie.

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

09/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637791

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm. złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN z przezn.na pokrycie 
kosztów zakupu majątku energ. do dystr. en. el. i majątku energ. do dystr.en.cieplej w Andrychowie
Powinno być:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN, w tym kredytu 
inwestycyjnego do wysokości 8 565 000,00 PLN i kredytu obrotowego do wysokości 1 970 000,00 PLN, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii 
elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w 
Andrychowie.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej, oraz 
majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie.
Powinno być:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 500 000,00 PLN, w tym kredytu 
inwestycyjnego do wysokości 8 565 000,00 PLN i kredytu obrotowego do wysokości 1 970 000,00 PLN, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii 
elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w 
Andrychowie.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 
10.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu majątku energetycznego służącego 
do dystrybucji energii elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej 
znajdującego się w Andrychowie.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2021 roku kredytu w walucie polskiej 
w kwocie do 10.500.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na warunkach 
określonych w umowie. 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie zakupu majątku 
energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej oraz majątku energetycznego służącego do 
dystrybucji energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy 
na rachunek inwestycyjny AEC Spółka z o.o. 4. Oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie 
zmiennej stawki WIBOR 3M – notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za 
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jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w wysokości wynikającej z oferty. 5. Terminy: a) termin 
uruchomienia kredytu nie dłużej niż do dnia 31.03.2021 roku. b) karencja w spłacie kapitału do dnia 31.01.2022 
roku, c) termin spłaty kredytu do dnia 30.12.2031 roku. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej 
spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 7. Spłata kapitału będzie dokonywana w miesięcznych ratach. 
Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi w terminie do 30.12.2031 roku. Spłata kapitału nastąpi w 120 równych 
ratach kapitałowych w stałej kwocie 87.500,00 zł miesięcznie, co daje roczną spłatę kapitału w wysokości 
1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). 8. Wykonawca przedstawi harmonogram 
spłat kwoty kapitałowej jako załącznik do Formularza ofertowego.9. Spłata odsetek będzie następowała do 
20-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego. Spłata ostatnich odsetek dokonana 
będzie wraz ze spłatą ostatniej raty kapitałowej.10.Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego 
zadłużenia wg zmiennej stopy procentowej. 11.Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo 
wolnym od pracy albo nie będącym dniem roboczym dla Banku, uważa się, że termin spłaty został zachowany, 
jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. 12.Wykonawca nie 
będzie pobierał żadnych prowizji, ani żadnych dodatkowych opłat od uruchomionego kredytu. 13. Marża 
bankowa będzie wielkością stałą przez cały okres kredytowania. 14.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, 
odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 15.W przypadku wcześniejszej spłaty całego 
lub części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.16. Wysokość i termin 
spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu 
do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed 
terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza 
okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania z zastrzeżeniem pkt. 17.Rata kapitałowa, 
której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana 
na zasadach określonych w umowie kredytu. 17. Zmiana harmonogramu powodującego wydłużenie okresu 
finansowania poza wskazany w umowie ostateczny termin spłaty wymaga pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej Zamawiającego dokonanej przez Bank. 18.Zamawiający dopuszcza Zabezpieczenie kredytu w 
postaci*(wybór): a) sądowy zastaw rejestrowy na zakupionym majątku; b) zastaw hipoteczny na majątku Gminy 
Andrychów c) weksel in blanco z deklaracją wekslową 19.Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne 
w PLN. 20. W zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonaniu 
pracy określ. w art. 22 § 1 ustawy z dnia 2606.1974 KP
Powinno być:
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2021 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 10 500 000,00 
PLN, w tym kredytu inwestycyjnego do wysokości 8 565 000,00 PLN i kredytu obrotowego do wysokości 1 970 
000,00 PLN.
2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie zakupu majątku energetycznego służącego 
do dystrybucji energii elektrycznej oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej 
znajdującego się w Andrychowie.
3. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na rachunek inwestycyjny AEC Spółka z o.o.
4. Oprocentowanie kredytu ustalone miesięcznie na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M – notowanej w 
ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w 
wysokości wynikającej z oferty.
5. Terminy:
a) termin uruchomienia kredytu nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.;
b) karencja w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego do dnia 31 stycznia 2022 r.;
c) termin spłaty kredytu inwestycyjnego do dnia 30 grudnia 2031 r.;
d) termin spłaty kredytu obrotowego do dnia 30 września 2021 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
7. Spłatą kredytu obrotowego będzie wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu środków podatku VAT. Kapitał 
wraz z odsetkami za cały okres kredytowania będzie spłacony jednorazowo w terminie spłaty kredytu. Przyjęty 
termin spłaty kredytu obrotowego do dnia 30 września 2021 r. Spłata kapitału kredytu inwestycyjnego będzie 
dokonywana w miesięcznych ratach na koniec miesiąca. Spłata kapitału kredytu inwestycyjnego nastąpi w 
120 równych ratach kapitałowych w stałej kwocie 71 375,00 PLN miesięcznie, co daje roczną spłatę kapitału w 
wysokości 8 565 500,00 PLN.
8. Wykonawca przedstawi wzór umowy jako załącznik do formularza ofertowego.
9. Spłata odsetek będzie następowała miesięcznie w terminie spłaty raty kapitałowej.
10. Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia wg zmiennej stopy procentowej.
11. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy albo nie będącym dniem 
roboczym dla Banku, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu 
roboczym po terminie określonym w umowie.
12. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji ani żadnych dodatkowych opłat od uruchomionego 
kredytu.
13. Marża bankowa będzie wielkością stałą przez cały okres kredytowania.
14. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
15. W przypadku wcześniejszej spłaty całego lub części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty w 
formie aneksu do umowy.
16. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty 
kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania z 
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zastrzeżeniem pkt 17. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej 
części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.
17. Zmiana harmonogramu powodującego wydłużenie okresu finansowania poza wskazany w umowie 
ostateczny termin spłaty wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego dokonanej przez 
Bank.
18. Zamawiający dopuszcza Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego w postaci* (wybór):
a) sądowy zastaw rejestrowy na zakupionym majątku;
b) zastaw hipoteczny na majątku Gminy Andrychów;
c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
19. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w PLN.
20. W zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie wykonaniu pracy określ. w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/04/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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