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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Opolskie Centrum Rehabilitacji Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 000654530

Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 11

Miejscowość:  Korfantów Kod pocztowy:  48-317 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia
11

Tel.: +48 774344055

Osoba do kontaktów:  Anna Kłonowska

E-mail:  ocr@ocr.pl Faks:  +48 774344004

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ocr.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Udzielenie pożyczki/ kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum
Rehabilitacji

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

a) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego
Opolskiego Centrum Rehabilitacji kod CPV 66113000-5.
b) Pożyczka/kredyt zostanie udzielona na następujących warunkach:
c) Kwota pożyczki/kredytu: 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
d) okres finansowania/ kredytowania – 180 miesięcy
e) pożyczka/kredyt uruchomiana w transzach na wniosek Zamawiającego maksymalnie do 30.08.2015 r.
f) zabezpieczenie: weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę, przy czym Pożyczkodawca ma
obowiązek zwrócić Pożyczkobiorcy weksel po całkowitej spłacie pożyczki bez dodatkowego wezwania w
terminie 7 dni. Warunki uprawniające do wypełnienia weksla określa deklaracja wekslowa.
g) spłata pożyczki/kredytu: przelewem w równych ratach w PLN począwszy od października 2015 r. z
założeniem, że pierwsze 36 spłacanych rat (kapitał plus odsetki) nie może przekroczyć 5.000,00 zł miesięcznie.
Pozostały kapitał spłacany będzie w 144 równych ratach.
h) dopuszcza się możliwość kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty
niepodzielnej na 144 równych rat.
i) prowizja: 0%
j) odsetki pobierane w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki
referencyjnej WIBOR 6M, powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie,
k) spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca następującego po dniu wypłaty pierwszej
transzy pożyczki.
l) brak opłat za niewykorzystanie całości pożyczki/kredytu,
m) brak opłat od jakiejkolwiek zmiany umowy,
n) brak opłat za przelew środków na rachunek Zamawiającego,
o) możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu bez opłat dodatkowych,
p) w sytuacji wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty pożyczki/kredytu, a nie
do końca trwania umowy,
q) w przypadku, gdy termin spłaty rat pożyczki/kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiającego
(sobota, niedziela, dni ustawowo wolne od pracy), Zamawiający dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonej dacie spłaty,
r) data płatności rat pożyczki/kredytu: w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego,
s) koszty obsługi pożyczki/kredytu będzie stanowić jedynie oprocentowanie: odsetki będą naliczane w stosunku
rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
t) wysokość rat może ulegać zmianie tylko w przypadku zmian wysokości stopy bazowej WIBOR 6M;
u) za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 5

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PZP-225/03/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ocrkorf
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-028228   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 044-076472  z dnia:  04/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/02/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
14/04/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/04/2015
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym
oferent będzie związany ofertą

Zamiast:
12/06/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2015
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
14/04/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/04/2015
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-048913
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