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SzNSPZOZ. N-ZP-372-6/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na usługę udzielenia kredytu
obrotowego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l:
W treści specyfikacji oraz załączników do niej nie przewiduje się odsetek należnych Bankowi za
opóźnienie  w  spłacie  poszczególnych  rat  (część  kredytu).  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  jest  to
przeoczenie Zamawiającego czy świadome założenie, że odsetki od rat spłaconych po terminie będą
naliczane w takiej wysokości jak od rat płaconych zgodnie z harmonogramem.

ODP.: Odsetki od rat spłaconych po terminie będą naliczane  według stopy procentowej aktualnie
obowiązującej  w Banku dla  należności  przeterminowanych od  dnia  jej  wymagalności  do  dnia
zapłaty.

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. § 4 ust. 3 i 4. wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadku uchybienia przez Kredytobiorcę terminowi zapłaty którejkolwiek z rat kredytu i
odsetek bądź prowizji, Bank ma prawo, w stosunku do należności niespłaconej w terminie, naliczyć
odsetki  według  stopy  procentowej  aktualnie  obowiązującej  w  Banku  dla  należności
przeterminowanych od dnia jej wymagalności do dnia zapłaty.
4. Stopa procentowa obowiązująca w Banku dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia
umowy  wynosi  ........%  w  stosunku  rocznym.  O  zmianie  wysokości  stopy  procentowej
obowiązującej w Banku dla należności przeterminowanych Bank jest zobowiązany powiadomić
Kredytobiorcę poprzez doręczenie stosownego zawiadomienia na piśmie.”

Pytanie 2:
W § 7 projektu umowy kredytowej (zał. Nr 8 do SIWZ) przewidziana jest forma zabezpieczenia
kredytu  w  postaci  cesji  wierzytelności  Zamawiającego  w  stosunku  do  Narodowego  Funduszu
Zdrowia z tytułu umowy o świadczenie usług zdrowotnych. Z treści ust. 2 tego przepisu wynika, że
ustanowienie  tego  zabezpieczenia  uwarunkowane  jest  od  udzielenia  zgody  od  NFZ.  Powstaje
pytanie co będzie jeśli NFZ zgody na cesję nie udzieli. Jest ono istotne zwłaszcza, że projekt nie
przewiduje żadnego rozwiązania alternatywnego np. wprowadzenia w to miejsce innego sposobu
zabezpieczenia ustalonego między stronami. 

ODP.:  Zamawiający  wprowadza  postanowienie,  iż   warunkiem  postawienia  do  dyspozycji
kredytobiorcy  kredytu  obrotowego  jest  ustanowienie  prawnych  zabezpieczeń  spłaty  kredytu  w
postaci  cesji  wierzytelności  przysługujących  kredytobiorcy  wobec  NFZ  jak  również  weksla
własnego in blanco.

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. § 2 ust. 1. wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt obrotowy w rachunku kredytowym kwocie 2 000
000,00  zł  (słownie:  dwa  miliony  złotych),  w  terminie  2  dni  od  dnia  podpisania  umowy  pod
warunkiem ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w § 7 i § 8.”
Jednocześnie we wzorze umowy zmienia się §  7, który otrzymuje brzmienie:
„1. Na zabezpieczenie spłaty należności wynikających z niniejszej umowy Kredytobiorca dokonuje



w trybie art. 509 Kodeksu Cywilnego cesji na Bank swoich wierzytelności przysługujących mu
wobec  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  z  tytułu  umowy  o  świadczenie  usług
zdrowotnych  ..................  .......................  ............................,  do  wysokości   sumy  kwoty  kredytu
prowizji i odsetek tj. ………………. zł (słownie: …………………..)
2. Kredytobiorca zobowiązany jest do przesłania do Banku pism zawierających zgody NFZ na
dokonanie  cesji  niezwłocznie  po  ich  otrzymaniu.  W  przypadku  zawarcia  nowej  umowy  z
Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie w czasie obowiązywania
umowy niniejszej,  Kredytobiorca zobowiązany jest do przesłania do Banku pism zawierających
zgody, o których mowa w ust. 2, w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia nowej
umowy z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.
3.  Bank  będzie  uprawniony  do  skorzystania  z  ustanowionej  cesji  wierzytelności,  wyłącznie  w
przypadku  naruszenia  przez  Kredytobiorcę  terminów  lub  wysokości  którejkolwiek  z  rat  lub
prowizji przewidzianej w umowie”. 


