
Dz.U./S S189
29/09/2010
287800-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/2

29/09/2010 S189
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287800-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Usługi udzielania kredytu

2010/S 189-287800

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, WP Hala Ludowa Sp.
z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, attn: Barbara Jodłowska, POLSKA-51-618Wrocław.

Tel.  +48 713475191. E-mail: bjodlowska@halaludowa.wroc.pl. Fax  +48 713486851.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.8.2010, 2010/S 167-256261)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:66113000
Usługi udzielania kredytu.

Zamiast:

II.1.5 Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ulega zmianie numeracja:

10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27,
26-28, 27-29, 28-30, 29-31, 30-32, 31-33, 32-34, 33-35, 34-36.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 6.10.2010

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 6.10.2010 - 10:00

II.1.5 - krótki opis przedmiotu zamówienia

Powinno być:

II.1.5 Krótki opis przedmiotu zamówienia

.ulega zmianie numeracja:

10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27,
26-28, 27-29, 28-30, 29-31, 30-32, 31-33, 32-34, 33-35, 34-36.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 20.10.2010

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 20.10.2010 - 10:00

II.1.5 - krótki opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 10 – przyjmuje brzmienie:

Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu przez Zamawiającego następujących warunków:

a) przedstawieniu odpowiednich zgód organów Kredytobiorcy dla Zarządu Zamawiającego na zaciągnięcie kredytu i
ustanowienie zabezpieczeń;

b) przedstawieniu kopii zawartej umowy z wykonawcą/ami robót remontowych wnętrza Hali Stulecia

c) przedstawieniu faktur wystawionych przez wykonawcę/ów zatwierdzonych do zapłaty przez nadzór inwestorski
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d)przedstawieniu Bankowi kopii złożonego wniosku o wpis hipoteki, o której mowa w §6 niniejszej umowy.

Pkt. 18 - przyjmuje brzmienie:

Kwota uruchomionego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stopę procentową równą
wysokości stawki bazowej WIBOR dla depozytów złotowych 1-miesięcznych na rynku międzybankowym w wysokości
ustalonej:

— dla pierwszego uruchomienia kredytu na dwa dni robocze przed dniem pierwszego uruchomienia kredytu,

— dla kolejnych okresów odsetkowych na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania.

Powiększoną o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.

Pkt. 21 - przyjmuje brzmienie:

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach odsetkowych, zgodnie.

Z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego, przy czym:

— pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia
roboczego miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła wypłata tej transzy,

— ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.

Dodaje się pkt. 37 w brzmieniu:

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości położonej we
Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, obręb Zalesie Ark Mapy 16 dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę
wieczystą nr WR1K/00114845/7 (Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu).

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


