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Ogłoszenie nr 500249175-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.

Rabka-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621261-N-2018 

Data: 25/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy numer

identyfikacyjny 29795100000, ul. Dietla  5, 34700   Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska,

tel. 182 677 469, e-mail zp@scru.pl, faks 182 677 469. 

Adres strony internetowej (url): www.scru.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu

obrotowego/pożyczki w kwocie 1 000 000 PLN na obsługę bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i

usług. 2. W każdym miejscu niniejszej specyfikacji, w którym mowa o kredycie Zamawiający ma

na myśli zwroty dotyczące przedmiot niniejszego zamówienia tj. kredyt obrotowy / pożyczka. 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa

kredytu obrotowego/pożyczki w kwocie 1 000 000 PLN (słownie: jedenmilion PLN) z
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przeznaczeniem na obsługę bieżących zobowiązań z tyt. dostaw i usług. 3.2. Wykonawca postawi

do dyspozycji zamawiającego środki w kwocie stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie 14

dni od dnia podpisania umowy kredytowej/pożyczki. 3.3. Zamawiający zobowiązuje się do

przeznaczenia kredytu lub pożyczki na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą

przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 3.4. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu

lub pożyczki Zamawiający dopuszcza weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 3.5.

Koszty obsługi kredytu/pożyczki stanowią: a) Zmienne oprocentowanie kredytu/pożyczki, ustalone

w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego o 3 dni robocze dzień uruchomienia

kredytu/pożyczki. Dla potrzeb porównania ofert w kryterium cenowym, Wykonawca w ofercie

przedstawi stopę oprocentowania kredytu/pożyczki obliczoną w oparciu o WIBOR 3M z dnia

wszczęcia postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu. b) Prowizja kredytowa/pożyczki w

maksymalnej wysokości 0,3 % wartości uruchomionego kredytu/pożyczki. Kredyt /pożyczka nie

będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w pkt 2.7. 3.6. Kredyt/pożyczka będzie

spłacony jednorazowo, w dniu 31.05.2019 roku 3.7. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim

dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu udzielenia zamówienia.

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki bez

poniesienia dodatkowych opłat i prowizji. 3.9. Udzielenie kredytu/pożyczki nie zobowiązuje

Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu

obrotowego/pożyczki w kwocie 1 000 000 PLN na obsługę bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i

usług. 2. W każdym miejscu niniejszej specyfikacji, w którym mowa o kredycie Zamawiający ma

na myśli zwroty dotyczące przedmiot niniejszego zamówienia tj. kredyt obrotowy / pożyczka. 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa

kredytu obrotowego/pożyczki w kwocie 1 000 000 PLN (słownie: jedenmilion PLN) z

przeznaczeniem na obsługę bieżących zobowiązań z tyt. dostaw i usług. 3.2. Wykonawca postawi

do dyspozycji zamawiającego środki w kwocie stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie 14

dni od dnia podpisania umowy kredytowej/pożyczki. 3.3. Zamawiający zobowiązuje się do

przeznaczenia kredytu lub pożyczki na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą

przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 3.4. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu

lub pożyczki Zamawiający dopuszcza weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 3.5.
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Koszty obsługi kredytu/pożyczki stanowią: a) Zmienne oprocentowanie kredytu/pożyczki, ustalone

w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego o 3 dni robocze dzień uruchomienia

kredytu/pożyczki. Dla potrzeb porównania ofert w kryterium cenowym, Wykonawca w ofercie

przedstawi stopę oprocentowania kredytu/pożyczki obliczoną w oparciu o WIBOR 3M z dnia

wszczęcia postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu. b) Prowizja kredytowa/pożyczki w

maksymalnej wysokości 0,3 % wartości uruchomionego kredytu/pożyczki. Kredyt /pożyczka nie

będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w pkt 3.5. 3.6. Kredyt/pożyczka będzie

spłacony jednorazowo, w dniu 31.05.2019 roku 3.7. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim

dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu udzielenia zamówienia.

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki bez

poniesienia dodatkowych opłat i prowizji. 3.9. Udzielenie kredytu/pożyczki nie zobowiązuje

Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: W tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał koncesję,

zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym

przedmiotem zamówienia 

W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał

koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w

zakresie objętym przedmiotem zamówienia - jeśli dla danego wykonawcy jest to niezbędne w celu

sprzedaży niniejszej usługi. 


