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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328070 - 2009 data 22.09.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12, 
42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, fax. 034 3109507. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.069.042 zł na 
dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki. Inwestycje 
dotyczą: - przebudowa drogi Kuków - Zwierzyniec I. Termin rozpoczęcia inwestycji: 
7 sierpnia 2009 r., termin zakończenia: 30 września 2009 r. Wartość inwestycji: 1 416 
775,20 zł. Środki pochodzące z kredytu - 97 752,00 zł. - termomodernizacja 
budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Etap II - modernizacja źródeł ciepła, 
sieci cieplnej oraz systemów grzewczych wraz z wykonaniem instalacji solarnej oraz 
dociepleniem Pawilonu Łóżkowego. Termin rozpoczęci inwestycji: 14 sierpnia 2009 
r., termin zakończenia: 31 października 2009 r. Wartość inwestycji: 1 993 480,00 zł. 
Środki pochodzące z kredytu - 531 849,00 zł. - termomodernizacja Szpitala 
Rejonowego w Krzepicach przy ul. Szkolnej 1. Termin rozpoczęci inwestycji: 14 
sierpnia 2009 r., termin zakończenia: 30 września 2010 r. Wartość inwestycji: 2 409 
739,21 zł. Środki pochodzące z kredytu - 439 441,00 zł. Inwestycje nie mogą być 
finansowane z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej. Dokumenty dodatkowe 
dołączone do s.i.w.z.: 1.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 
2.Zaświadczenie o nadaniu NIP. 3. Uchwały Rady Powiatu o wyborze Członków 
Zarządu. 4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 5. 
Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu. 6. Opinia RIO o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 i 2008 rok. 7. Opinia RIO 
o przedłożonym projekcie budżetu na 2009 r. 8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 r. wraz ze zmianami. 9. Uchwała 
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok. 10. 
Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 rok. 11. Opinia RIO w 
sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 
2008 rok. 12. Opinia RIO o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 
budżetowej na 2008 rok. 13. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek. 14. 
Zestawienie przepływów pieniężnych z uzasadnieniem. 15. Informacja dot. 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 16. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu 
składek ZUS. 17. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach US. 18. Opinie instytucji 
finansowych, które udzieliły Powiatowi pożyczek/kredytów. 19. Uchwała Rady 
Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla ZOZ w 



Kłobucku. 20. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą 
dostarczy dokumenty dotyczące wykonywanych inwestycji tj. pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia, umowy z wykonawcami zadań, harmonogramy rzeczowo - finansowe, 
informację n/t kosztu całkowitego zadań inwestycyjnych, informacje n/t źródeł 
finansowania, opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu, sprawozdania 
finansowe za 2007 i 2008 r. oraz ostatni kwartał 2009 r. 21. Zamawiający dostarczy 
uchwałę Rady Powiatu w sprawie wystawienia weksla własnego in blanco na 
zabezpieczenie niniejszego kredytu przy podpisaniu umowy z wybranym 
Wykonawcą... 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.069.042 zł na 
dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki. Inwestycje 
dotyczą: - przebudowa drogi Kuków - Zwierzyniec I. Termin rozpoczęcia inwestycji: 
7 sierpnia 2009 r., termin zakończenia: 30 września 2009 r. Wartość inwestycji: 1 416 
775,20 zł. Środki pochodzące z kredytu - 97 752,00 zł. - termomodernizacja 
budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku, Etap II - modernizacja źródeł ciepła, 
sieci cieplnej oraz systemów grzewczych wraz z wykonaniem instalacji solarnej oraz 
dociepleniem Pawilonu Łóżkowego. Termin rozpoczęci inwestycji: 14 sierpnia 2009 
r., termin zakończenia: 31 października 2009 r. Wartość inwestycji: 1 993 480,00 zł. 
Środki pochodzące z kredytu - 531 849,00 zł. - termomodernizacja Szpitala 
Rejonowego w Krzepicach przy ul. Szkolnej 1. Termin rozpoczęci inwestycji: 14 
sierpnia 2009 r., termin zakończenia: 30 września 2010 r. Wartość inwestycji: 2 409 
739,21 zł. Środki pochodzące z kredytu - 439 441,00 zł. Inwestycje nie mogą być 
finansowane z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej. Dokumenty dodatkowe 
dołączone do s.i.w.z.: 1.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 
2.Zaświadczenie o nadaniu NIP. 3. Uchwały Rady Powiatu o wyborze Członków 
Zarządu. 4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 5. 
Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu. 6. Opinia RIO o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 i 2008 rok. 7. Opinia RIO 
o przedłożonym projekcie budżetu na 2009 r. 8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 r. wraz ze zmianami. 9. Uchwała 
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok. 10. 
Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 rok. 11. Opinia RIO w 
sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 
2008 rok. 12. Opinia RIO o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 
budżetowej na 2008 rok. 13. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek. 14. 
Zestawienie przepływów pieniężnych z uzasadnieniem. 15. Informacja dot. 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 16. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu 
składek ZUS. 17. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach US. 18. Opinie instytucji 
finansowych, które udzieliły Powiatowi pożyczek/kredytów. 19. Uchwała Rady 
Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla ZOZ w 
Kłobucku. 20. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą 
dostarczy dokumenty dotyczące wykonywanych inwestycji tj. pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia, umowy z wykonawcami zadań, harmonogramy rzeczowo - finansowe, 
informację n/t kosztu całkowitego zadań inwestycyjnych, informacje n/t źródeł 
finansowania. 21. Zamawiający dostarczy uchwałę Rady Powiatu w sprawie 
wystawienia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie niniejszego kredytu przy 
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą... 

II.2) Tekst, który należy dodać: 



• Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 22. Zamawiający zamieszcza opinię RIO w 

sprawie możliwości spłaty kredytu, sprawozdania finansowe za 2007 i 2008 r. oraz 
ostatni kwartał 2009 r.. 

 


