
Numer ogłoszenia: 37105 - 2013; data zamieszczenia:  11.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  70946 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013

4656290, fax. 013 4656290.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  nazwa.

W ogłoszeniu jest:  usługę udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego pomostowego dla Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Numer ogłoszenia: 70946 - 2013; data zamieszczenia:

19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

W ogłoszeniu powinno by ć: usługę udzielenia i obsługi kredytu pomostowego dla Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Numer ogłoszenia: 70946 - 2013; data zamieszczenia:

19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem

zamówienia jest obsługa bankowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym SPZOZ w Sanoku w

okresie do 1 roku od dnia 01.09.2013 (udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.30.00 - 5 udzielenie

usługi kredytu w zakresie: a)otwarcia i prowadzenia rachunku kredytowego, b)otwarcia i prowadzenia

kredytu w ramach w/w rachunku w wysokości: - 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych 00/100) od

dnia 01.09.2013 (udzielenia zamówienia) do dnia 31.08.2014, c)dokonywania wpłat gotówkowych w

PLN na rachunek kredytowy, d)dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku kredytowego,

e)przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia,

f)dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, g)dokonywania przelewów międzybankowych,

h)realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania,

serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego oraz w przelewów w formie

papierowej, i)przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w

okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla niego terminach, j)korzystania

z wpływów bieżących, k)wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w zależności od potrzeb

Zamawiającego, l)w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych

innych dodatkowych prowizji i opłat, m)miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od

kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji

bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu, n)możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub

spłata w ratach, o)prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego

wykorzystania kredytu, p)bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za

niewykorzystanie kredytu, q)dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym,

spełniających następujące wymogi: - winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej -

zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku

bankowego wpłacającego,..

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa kredytu pomostowo - obrotowego w rachunku
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kredytowym SPZOZ w Sanoku w okresie do 1 roku od dnia 01.09.2013 (udzielenia zamówienia) (kod

CPV 66.11.30.00 - 5 udzielenie usługi kredytu w zakresie: a)otwarcia i prowadzenia rachunku

kredytowego, b)otwarcia i prowadzenia kredytu w ramach w/w rachunku w wysokości: - 1.000.000,00 zł

(słownie jeden milion złotych 00/100) od dnia 01.09.2013 (udzielenia zamówienia) do dnia 31.08.2014,

c)dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek kredytowy, d)dokonywania wypłat gotówkowych

w PLN z rachunku kredytowego, e)przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie

odbywał się w ciągu jednego dnia, f)dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, g)dokonywania

przelewów międzybankowych, h)realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym

udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego

oraz w przelewów w formie papierowej, i)przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu

bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla

niego terminach, j)korzystania z wpływów bieżących, k)wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w

zależności od potrzeb Zamawiającego, l)w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu nie

będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat, m)miesięczna spłata odsetek - odsetki

będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać

opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu, n)możliwość jednorazowej spłaty

zadłużenia lub spłata w ratach, o)prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu

pierwszorazowego wykorzystania kredytu, p)bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za

gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu, q)dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu

roboczym, spełniających następujące wymogi: - winny być one sporządzone w formie papierowej i

elektronicznej - zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę

obciążenia rachunku bankowego wpłacającego,..
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