
Numer ogłoszenia: 244812 - 2015; data zamieszczenia : 18.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  130745 - 2015 data 03.09.2015 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:  II.1.4.

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości

3,8 mln zł. Wysokość pożyczki: 3.800.000,00 Waluta pożyczki: PLN Termin wydania pożyczki: do max 7

dni od dnia podpisania umowy (dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć termin wydania pożyczki do

dnia 31.10.2015 r.), Okres kredytowania: 62 miesięcy od dnia wydania pożyczki (dla celów sporządzenia

oferty należy przyjąć do 31.12.2020 r.) Zabezpieczenie: weksel System spłaty pożyczki: w miesięcznych

ratach na koniec każdego miesiąca. Kwota główna w równych ratach, oprocentowanie według stopy

zmiennej, równej stopie WIBOR 1 M, liczone od wartości kapitału pozostałego do spłaty, powiększone o

stałą marżę wskazaną przez Wykonawcę (dla celów wyceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M na dzień

05-08-2015 roku w wysokości 1,66%) Zamawiający zapłaci jednorazowo prowizję w dniu uruchomienia

pożyczki. Wysokość prowizji nie może przekroczyć 1%. Pozostałe warunki: 1. możliwość spłaty pożyczki

przed upływem terminu spłaty, bez dodatkowych obciążeń finansowych. 2. okres karencji w spłacie

pożyczki 2 miesiące. 3. spłata kapitału pożyczki w równych 60 ratach w wysokości 63.333,33 zł (słownie

sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych) 4. datę spłaty pierwszej raty kapitału -

31-01-2016 roku, 5. datę spłaty ostatniej raty kapitału 31-12-2020 roku, 6. odsetki płatne w 62

miesięcznych ratach wg zasad ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia-pierwsza rata płatna

31-01-2015 roku ostatnia 31-12-2020 roku. 7. marża Wykonawcy jest stała w okresie obowiązywania

umowy . 8. oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 1M (stawka bazowa) powiększona o marżę

zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie, 9. zmiana wysokości oprocentowania pożyczki

dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 1M) ustalonej miesięcznie na

ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc , za który naliczone są odsetki, 10. marża

Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania, 11. oprocentowanie pożyczki będzie ustalone w stosunku

rocznym; do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku i miesiącu, 12.

Zamawiający nie przewiduje innych opłat z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki, za wyjątkiem prowizji o

której mowa w pkt. 13 oraz sytuacji, o której mowa w pkt. 14. 13. Prowizja przygotowawcza od

udzielonej pożyczki: płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki z bieżącego konta bankowego

Zamawiającego. 14. Powstanie zadłużenia przeterminowanego: W przypadku powstania zadłużenia

przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie

wymagalnej części kapitału pożyczki w wysokości obowiązującej w danym czasie u Wykonawcy dla

zadłużenia przeterminowanego lub według zasad ustalonych w umowie. CPV: 66113000-5 usługi

udzielania kredytu.

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa udzielenia pożyczki finansowej w

wysokości 3,8 mln zł. Wysokość pożyczki: 3.800.000,00 Waluta pożyczki: PLN Termin wydania pożyczki:

do 7 dni od dnia podpisania umowy (dla celów sporządzenia oferty obliczenia ceny należy przyjąć termin
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wydania pożyczki na dzień 31.10.2015 r.), Okres kredytowania: 62 miesięcy od dnia wydania pożyczki

(dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć do 31.12.2020 r.) Zabezpieczenie: weksel System spłaty

pożyczki: w miesięcznych ratach. Kwota główna w równych ratach, oprocentowanie według stopy

zmiennej, równej stopie WIBOR 1 M, liczone od wartości kapitału pozostałego do spłaty, powiększone o

stałą marżę wskazaną przez Wykonawcę (dla celów wyceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M na dzień

05-08-2015 roku w wysokości 1,66%) Zamawiający zapłaci jednorazowo prowizję w dniu uruchomienia

pożyczki. Wysokość prowizji nie może przekroczyć 1%. Pozostałe warunki: 1. możliwość spłaty pożyczki

przed upływem terminu spłaty, bez dodatkowych obciążeń finansowych. 2. okres karencji w spłacie

pożyczki 2 miesiące. 3. spłata kapitału pożyczki w 60 ratach (59 rat w wysokości 63.333,33 zł - słownie

sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych , ostatnia rata w wysokości 63.333,53 zł

- słownie sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy 53/100 złotych). 4. datę spłaty pierwszej raty

kapitału - na koniec 3-go miesiąca licząc od dnia wydania pożyczki, 5. datę spłaty ostatniej raty kapitału

na koniec 62-go miesiąca licząc od dnia wydania pożyczki, 6. odsetki płatne w 62 miesięcznych ratach

wg zasad ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia. 7. marża Wykonawcy jest stała w okresie

obowiązywania umowy . 8. oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 1M (stawka bazowa)

powiększona o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie, 9. zmiana wysokości

oprocentowania pożyczki dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 1M)

ustalonej miesięcznie na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc , za który naliczone są

odsetki, 10. marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania, 11. oprocentowanie pożyczki będzie

ustalone w stosunku rocznym; do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku

i miesiącu, 12. Zamawiający nie przewiduje innych opłat z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki, za

wyjątkiem prowizji o której mowa w pkt. 13 oraz sytuacji, o której mowa w pkt. 14. 13. Prowizja

przygotowawcza od udzielonej pożyczki płatna zgodnie z § 7 wzoru umowy. 14. Powstanie zadłużenia

przeterminowanego: W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału

Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie wymagalnej części kapitału pożyczki według

zasad ustalonych w umowie. CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu.
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