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Poznań, dnia 14.06.2017

Dotyczy: Ogłoszenia o możliwości składania ofert na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego do wysokości
5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji budowlanej Politechniki Poznańskiej związanej z
modernizacją budynków Domu Studenckiego nr 5 i Domu Studenckiego nr 6 w związku z koniecznością ich
przystosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość inwestycji szacowana jest na 7 mln
zł i terminie realizacji III kwartał 2017.
Zamawiający zamieszcza następujące zmiany w Opisie Przedmiotu zamówienia:
Było:
1.19.
Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie
z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż 15 dnia miesiąca za kwartał, za
który zostały naliczone, przy czym:
1.19.1. spłata odsetek rozpocznie się od 15 stycznia 2018 roku,
Jest:

1.19. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach
obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie
później niż 31 lub 30 dnia miesiąca za kwartał, za który zostały naliczone, przy czym:
1.19.1. spłata odsetek rozpocznie się od 31 stycznia 2018 roku,
Było:
1.29.

Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.10.2027 r.

Jest:

1.29. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.07.2027 r.
Było:
1.30.
Spłata kredytu nastąpi w 40 ratach płatnych 30 stycznia, 30 kwietnia, 30 lipca i 30 października
każdego roku (60 rat równych 125 000,00 każda), przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.01.2018 r., a
ostatniej 31.10.2027 r.
Jest:

1.30. Spłata kredytu nastąpi w 39 ratach płatnych 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31
października każdego roku (38 rat równych po 128 500,00 – ostatnia 39 rata wyrównująca
117 000,00 zł ), przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31.01.2018 r., a ostatniej 31.07.2027 r.

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być uwzględnione w treści
składanej oferty.

