
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 457988-2012 z dnia 2012-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu/ pożyczki* na kwotę 4 000 000,00 zł (słownie: cztery 

miliony złotych) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zamawiającego. Okres spłaty kredytu/ pożyczki - 60 

m-cy w równych... 

Termin składania ofert: 2012-11-27  

Numer ogłoszenia: 464130 - 2012; data zamieszczenia : 21.11.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  457988 - 2012 data 19.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu/ pożyczki* na kwotę 4 000 

000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 

Zamawiającego. Okres spłaty kredytu/ pożyczki - 60 m-cy w równych ratach kapitałowych, tj.: 59 

równych rat kapitałowych w kwocie 66 666,67 zł, ostatnia rata w wysokości 66 666,47zł. Oprocentowanie 

pożyczki stałe. Wykonawca skalkuluje w harmonogramie malejące raty miesięczne (na które będzie 

składać się równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe). Spłata rat kapitałowych oraz rat 

odsetkowych - nastąpi w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty 

nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki. 

Sposób zabezpieczenia transakcji: Weksel in blanco zastaw rejestrowy Do celów obliczeniowych należy 

przyjąć dzień 10.12.2012r.(uruchomienie kredytu/pożyczki), z zastrzeżeniem, że termin realizacji może 

zostać skorygowany, to samo dotyczy harmonogramu spłat wierzytelności. Przesunięcie terminu 

postawienia kredytu/ pożyczki do dyspozycji Zamawiającemu ponad termin przyjęty dla celów 

obliczeniowych powoduje automatyczne przesunięcie terminów spłaty kredytu/ pożyczki wraz z 

odsetkami..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu/ pożyczki* na 

kwotę 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 
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Zamawiającego. Okres spłaty kredytu/ pożyczki - 48 m-cy w równych ratach kapitałowych, tj.: 47 

równych rat kapitałowych w kwocie 83 333,34 zł, ostatnia rata w wysokości 83 333,02 zł. 

Oprocentowanie pożyczki stałe. Wykonawca skalkuluje w harmonogramie malejące raty miesięczne (na 

które będzie składać się równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe). Spłata rat kapitałowych oraz 

rat odsetkowych - nastąpi w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty 

nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki. 

Sposób zabezpieczenia transakcji: Weksel in blanco zastaw rejestrowy Do celów obliczeniowych należy 

przyjąć dzień 10.12.2012r. (uruchomienie kredytu/pożyczki), z zastrzeżeniem, że termin realizacji może 

zostać skorygowany, to samo dotyczy harmonogramu spłat wierzytelności. Przesunięcie terminu 

postawienia kredytu/ pożyczki do dyspozycji Zamawiającemu ponad termin przyjęty dla celów 

obliczeniowych powoduje automatyczne przesunięcie terminów spłaty kredytu/ pożyczki wraz z 

odsetkami..  
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