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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  KRS 
0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(t.j .Dz. U. Z 2010 r, Nr 113 poz1655 ze zm.).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego/ pożyczki na kwotę 2 000 000,00 zł 
(słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę subrogacji, na okres 3 lat.

Spłata kredytu / pożyczki wraz z odsetkami począwszy od 31 lipca 2011 roku do 30.06.2014 roku, 
raty płatne ostatniego (roboczego)  dnia każdego miesiąca.

Raty kapitałowe spłacane w wysokości 55 500,00 zł przez 35 m-cy, ostania rata w wysokości 
57 500,00 zł, raty odsetkowe liczone od faktycznego stanu zadłużenia.

Spłata prowizji: jednorazowo: 30.06.2011r.

Sposób zabezpieczenia transakcji:
- Weksel in blanco
- Cesja  praw  z  umów  o  udzielenie  świadczeń  zdrowotnych  zawieranych  pomiędzy 

Zamawiającym a  LOW NFZ.

Do celów obliczeniowych należy przyjąć dzień 06.06.2011r., z zastrzeżeniem, że termin realizacji 
może zostać  skorygowany m.in.  w przypadku wniesienia  środków ochrony prawnej  o  okres 
niezbędny  na  ostateczne  ich  rozstrzygnięcie  z  zachowaniem  zawartej  w  ofercie  wysokości 
prowizji, to samo dotyczy harmonogramu spłat wierzytelności.
Przesunięcie terminu postawienia kredytu/ pożyczki do dyspozycji Zamawiającego ponad termin 
przyjęty  dla  celów  obliczeniowych  (tj.  06.06.2011  r.)  powoduje  automatyczne  przesunięcie 
terminów spłaty kredytu /pożyczki wraz z odsetkami i prowizji. W takim przypadku:
− spłata  prowizji  nastąpi  ostatniego  dnia  miesiąca,  w  którym  kredyt/  pożyczka  został 
postawiony do dyspozycji Zamawiającego,
−  spłata  pierwszej  raty  kredytu/  pożyczki  i  odsetek  nastąpi  ostatniego  dnia  miesiąca 
następującego  po  miesiącu,  w  którym  kredyt/pożyczka  został  postawiony  do  dyspozycji 
Zamawiającego.

Kod CPV 66.00.00.00-0- usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Uruchomienie kredytu / pożyczki: 2 dni od podpisania umowy.
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5.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 
finansowej.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.4.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia 
- nie spełnia  na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenia z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 2 do siwz).
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6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie  orzeczono wobec niego zakazu ubiegania  się  o  zamówienie;  Dokumenty  o  których 
mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty należy dołączyć:

6.4.1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.4.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań 
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.
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6.4.3. Umowa spółki cywilnej – jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.4.4. Harmonogram spłat kredytu/ pożyczki opracowany na podstawie punktu 3 SIWZ.

7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji.

7.3.W przypadku braku potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez wykonawcę,  zamawiający 
domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

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

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
− Henryka Kwietniewska– Główny Księgowy
− Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub.

7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z 
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść 
wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.8.W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem terminu  składania  ofert 
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji, 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 
do składania ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub  na wniosek zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

....................................................................................................................................................................................  
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu kredytu obrotowego/ pożyczki

Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
SZNSPZOZ.N-ZP-372-32/11

5



10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą 
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez 
Wykonawcę (w przypadku kopiowania obustronnego – obie strony).
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co 
do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę 
lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta  cenowa winna być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo 
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9. Wszystkie pola i  pozycje załączników winny być  wypełnione, a w szczególności  muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co 
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
-na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

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

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta –kredyt obrotowy/ pożyczka

SzNSPZOZ.N-ZP-372-32/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 
pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożoną  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert. 
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
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10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:

-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone jako 
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2011 roku do godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala  - 
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w 
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie będą  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   23 maja 2011 roku o godz. 9.30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności  zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i  11.2.3. przekazane zostaną 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97, 
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz z 2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania 
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY B ĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTE RIÓW  I 
SPOSOBU OCENY OFERT

13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom formalnym wynikającym z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
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przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert.

13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
� niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

13.6. Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny. 
Zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień  lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium:

Cena brutto (wartość) - 100 %

                                Wartość najniższa wśród ofert

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %

                                  Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć  DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
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- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o 
których mowa w art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w terminie nie krótszym niż  5  dni  od dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w art.  94 ust  1 pkt.  2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  w przypadkach 
określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA 
UMOWY
Nie dotyczy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Środki  ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień  Publicznych 
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy prawo zamówień publicznych.

17.2. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
-  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- odrzucenia oferty odwołującego.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 6 ustawy.
18.10. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian postanowień  zawartej  umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:
1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są  korzystne  dla 
Zmawiającego,
2) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia tj. odsetek lub prowizji należnych Wykonawcy lub 
zmiany terminów spłat wynagrodzenia,
3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 4– Wzór umowy
Załącznik numer 5 – Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa za rok 2009

Lublin, dnia 13 maja 2011 roku

ZATWIERDZAM: 20.05.2011....................................................
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................. 
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................

� w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

I. w odpowiedzi  na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu obrotowego/ 
pożyczki  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w siwz

Przedmiot zamówienia % wartość brutto

Kwota kredytu/ pożyczki : 2 000 000,00 zł,
-wysokość prowizji

-oprocentowanie za cały okres obowiązywania 
umowy

…………

………….

…………………..

…………………….

RAZEM xxxxxxx

cenie brutto - ......................................................................... zł w tym …..zw….. VAT

(słownie:........................................................................................................................................

Oprocentowanie kredytu / pożyczki jest stałe i wynosi ............ w stosunku rocznym.

II. TERMIN WYKONANIA: Uruchomienie kredytu/ pożyczki : 2 dni od podpisania umowy.

III. Zamawiający dokona spłaty należności wynikających z niniejszej umowy na rachunek bankowy 
nr :   ........................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy – Załącznik nr 4 
do SIWZ,

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

4. zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 4 
do SIWZ.

5. niniejsza oferta zawiera na stronach nr od....................... do.............. informacje stanowiące tajemnice 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

7. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy 
podwykonawcom: ..................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

....................................................................................................................................................................................  
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako 
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
     (podpis)

....................................................................................................................................................................................  
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu kredytu obrotowego/ pożyczki

Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
SZNSPZOZ.N-ZP-372-32/11

13



Załącznik nr 3

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu 
obrotowego/  pożyczki  na  kwotę  2  000  000,00  zł  (słownie:  dwa  miliony  złotych)  z 
przeznaczeniem na spłatę subrogacji oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, iż 
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 113, 
poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                 …………………….
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA KREDYTU/PO ŻYCZKI NR  SZNSPZOZ.......................

             zawarta w dniu ................. 2011 roku w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

reprezentowanym przez:
zwanym dalej "Wykonawcą”,

a

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie 
Rejonowym Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydziale  Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora  –  Edwarda  Lewczuka;  legitymującego  się  dowodem 
osobistym   ..............................................posiadający  numer 
Pesel ...............................................................................
zwanym dalej "Zamawiaj ącym".

§1

Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w dniu ............................... 
roku,  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  kredytu  w  obrotowego  w  rachunku  kredytowym / 
pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na bieżące 
potrzeby, na okres 3 lat, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt obrotowy w rachunku kredytowym/ 
pożyczkę kwocie  2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w terminie 2 dni od dnia 
podpisania  umowy  pod  warunkiem  ustanowienia  prawnego  zabezpieczenia  spłaty  kredytu/ 
pożyczki określonego w § 8.

2. Przez udzielenie kredytu/ pożyczki należy rozumieć uznanie rachunku Zamawiającego kwotą 
określoną w ust. 1.

§ 3

1. Wykonawca pobierze od Zamawiającego prowizję w wysokości .......od udzielonego kredytu/ 
pożyczki.

2. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części 
kredytu/ pożyczki.

§ 4

1. Oprocentowanie kredytu / pożyczki jest stałe i wynosi ............ w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytu/ pożyczki jest naliczane od dnia postawienia kredytu / pożyczki do 
dyspozycji  Zamawiającego,  od  kwoty  wykorzystanej.  Do  celów  obliczania  oprocentowania 
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przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi zapłaty którejkolwiek z rat kredytu/ 
pożyczkiżyczki i odsetek bądź prowizji, Wykonawca ma prawo, w stosunku do należności niespłaconej 
w terminie, naliczyć odsetki według stopy procentowej aktualnie obowiązującej u Wykonawcy 
dla należności przeterminowanych od dnia jej wymagalności do dnia zapłaty.
4.  Stopa procentowa obowiązująca u Wykonawcy dla należności przeterminowanych w dniu 
zawarcia umowy wynosi ........% w stosunku rocznym. O zmianie wysokości stopy procentowej 
obowiązującej u Wykonawcy dla należności przeterminowanych Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Zamawiającego poprzez doręczenie stosownego zawiadomienia na piśmie.

§ 5
1. Spłata kredytu / pożyczki wraz z odsetkami będzie dokonywana raz w miesiącu, ostatniego 

roboczego  dnia  miesiąca  począwszy  od  31  lipca  2011  r.  do  30  czerwca  2014  r.  wg 
harmonogramu spłaty, przygotowanego i uaktualnianego w razie zmian przez Wykonawcę.

2. Spłata prowizji nastąpi jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2011 r.   

3. Raty kapitałowe w wysokości 55 500,00 zł będą spłacane przez pierwsze 35 m-cy, ostania rata 
w 36-m-cu zostanie zapłacona w wysokości 57 500,00 zł.

4. Odsetki zostaną naliczone proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, począwszy od 
końca  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  została  wydana  kwota  kredytu/ 
pożyczki. Raty odsetkowe będą liczone od faktycznego stanu zadłużenia.

5. Spłaty rat kredytu/ pożyczki, odsetek i prowizji mogą odbywać się poprzez:
 1) dokonanie przez Zamawiającego wpłaty gotówkowej,
 2) przelew na wskazany rachunek bankowy,

6. Wykonawca dokona ostatecznego rozliczenia dokonanych spłat w dniu spłaty ostatniej raty 
kredytu/  pożyczki.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  spłaty  należności  wynikającej  z 
ostatecznego rozliczenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania ostatecznego rozliczenia.

7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/ pożyczki Wykonawca nie pobiera dodatkowych 
opłat.  Odsetki  będą  naliczane  od  faktycznie  wykorzystanego  kredytu/  pożyczki  do  dnia 
wcześniejszej spłaty.

8. O  wcześniejszej  spłacie  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  na  co  najmniej  trzy  dni 
robocze przed planowanym terminem spłaty.  W przypadku spłaty  częściowej  Wykonawca 
niezwłocznie przedstawi nowy harmonogram spłat. 

§6

1. Zamawiający dokona spłaty należności wynikających z niniejszej umowy na rachunek 
bankowy nr :   .......................................

2. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  pod 
warunkiem że dzień obciążenia rachunku bankowego jest dniem wpływu środków na rachunek, 
na którym jest ewidencjonowany kredyt / pożyczka.

§7

1. Na zabezpieczenie spłaty należności wynikających z niniejszej umowy Zamawiający dokonuje w 
trybie art. 509 Kodeksu Cywilnego cesji na Wykonawcę swoich wierzytelności przysługujących mu 
wobec  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  z  tytułu  umowy  o  świadczenie  usług 
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zdrowotnych ..................  .......................  ............................,  do wysokości   sumy kwoty kredytu/ 
pożyczki, prowizji i odsetek tj. ………………. zł (słownie: …………………..)
2. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy 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,  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przesłania  do  Wykonawcy  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. Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z ustanowionej cesji wierzytelności, wyłącznie 
w przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów lub wysokości  którejkolwiek z rat lub 
prowizji przewidzianej w umowie.

§ 8
1. Na  zabezpieczenie  spłaty  należności  wynikających  z  niniejszej  umowy  Zamawiający 

wystawia i przekazuje do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do 
jego wykupu zgodnie z deklaracją  wekslową  stanowiącą  załącznik do niniejszej  umowy i 
przepisami prawa wekslowego.

2. Wykonawca  jest  uprawniony  do  wypełnienia  weksla  wyłącznie  zgodnie  z  deklaracją 
wekslową,  w przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów spłaty lub wysokości 
którejkolwiek z rat lub prowizji przewidzianej w umowie.

§ 9
Wykonawca  ma prawo do:

1) kontrolowania, czy kredyt/ pożyczka  został wykorzystany na cel określony w § 1 powyżej,
2)dokonywania oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Zamawiającego.

§ 10

1. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że warunki  kredytu/pożyczki  nie zostały dotrzymane 
lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu / pożyczki z powodu złego stanu majątkowego 
Zamawiającego Wykonawca może:

1) wypowiedzieć umowę kredytu / pożyczki w całości lub części,
względnie:
2)  zażądać  dodatkowego  zabezpieczenia  spłaty  kredytu  /  pożyczki  bądź  przedstawienia  w 

określonym  terminie  programu  naprawczego  i  jego  realizacji  po  zatwierdzeniu  przez 
Wykonawcę.

2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością 
Zamawiającego – 7 dni, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

3. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że Zamawiający:
 1) złożył  fałszywe  dokumenty  lub  podał  fałszywe  dane,  stanowiące  podstawę  udzielenia 

kredytu / pożyczki,
 2) złożył  niezgodne  z  prawdą  oświadczenia,  dotyczące  któregokolwiek  z  prawnych 

zabezpieczeń spłaty kredytu/ pożyczki,
umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę za wypowiedzeniem, którego okres wynosi 
7dni.

4. Po  upływie  okresu  wypowiedzenia  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  niezwłocznej  spłaty 
kredytu / pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z § 3.

5. O  niespłaceniu  kredytu  /  pożyczki  i  wypowiedzeniu  umowy  Wykonawca  powiadamia 
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Zamawiajacego.

§11
 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w postawieniu do dyspozycji  Zamawiającego kredytu 

obrotowego/ pożyczki, o którym mowa w § 1, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu przewidzianego w § 2 ust. 1.

 2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  na  podstawie  §  11  ust.  1  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wysokości prowizji określonej w § 3 
ust. 1.

 3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość 
zastrzeżonej kary umownej.

§ 12

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, 
że zmiany wynikają z:

 1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są  korzystne  dla 
Zamawiającego,

 2) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia tj. odsetek lub prowizji należnych Wykonawcy 
lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia,

 3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia 

drugiej  strony umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku powiadomienia 
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za 
skutecznie doręczone.

§ 13

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

§  14

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku:

 1)doręczenia osobistego;

 2)wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

 3)wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

 4)wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
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stron.

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
 1. oferta,
 2. harmonogram spłaty kredytu/ pożyczki,
 3. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

……………………………..                                 ………………………………….
podpisy osób uprawnionych pieczęć firmowa Wykonawcy i podpisy
do reprezentowania Zamawiającego osób reprezentujących Wykonawcę

Tożsamość w/w osób ustalono na podstawie przedstawionych dowodów osobistych.
Podpisy w/w osoby złożyły w obecności pracownika Wykonawcy.

…………………………………

.................... dnia .......     
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Załącznik nr ........do Umowy kredytu / pożyczki nr ........................z dnia …. - .…-2011 r.

 …………………..............., dnia ................

DEKLARACJA WEKSLOWA

Do weksla własnego  in blanco złożonego przez:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul.  Abramowicka 2, reprezentowany 

przez Dyrektora – Edwarda Lewczuka, zwanego dalej Wystawcą.

1. Wystawca składa do dyspozycji ..................... z siedzibą: .................., ul. ......................., (zwanego dalej: 

Wykonawcą) weksel in blanco.

2. W przypadkach określonych w umowie kredytu/ pożyczki nr ............z dnia ..............  Wykonawca jest 

uprawniony  do  wypełnienia  weksla  na  sumę  wekslową  odpowiadającą  wysokości  aktualnego  na  dzień 

wypełnienia weksla zadłużenia Wystawcy obliczonego w sposób określony w umowie kredytu/ pożyczki 

nr........... z dnia ......................

3.Wystawca upoważnia Wykonawcę do wpisania na wekslu klauzuli „bez protestu”.

4. W przypadku wypełnienia weksla Wykonawca jest zobowiązany do:

− umieszczenia na wekslu klauzuli „nie na zlecenie” bądź innej równoznacznej oznaczającej 

zakaz indosowania weksla,

− wpisania miasta Lublin, jako miejsca płatności weksla.

5.  Wykonawca  jest  uprawniony  do  wypełnienia  weksla  w  sposób  określony  powyżej,  po 

uprzednim wezwaniu do wykupu weksla zawierającym, co najmniej 14- dniowy termin wykupu 

weksla liczony od dnia doręczenia wezwania do wykupu weksla Wystawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Wystawę o wypełnieniu weksla listem poleconym doręczonym 

na 30  dni przed terminem płatności weksla.

7.  Weksel  podlega zwrotowi  w terminie  7  dni  od dnia uregulowania  wszelkich  zobowiązań  Wystawcy 

wynikających z  umowy kredytu/  pożyczki   nr  ............z  dnia  ….............zawartej pomiędzy Wystawcą  a 

Wykonawcą .

WYSTAWCA    WYKONAWCA

........................... ..............................
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WEKSEL

..........................,dnia..................................Na......................................................

......................................................................zapłaci............................................

za ten weksel własny..........................................................................

...............................................................................................................................

sumę......................................................................................................................

Płatny..................................

................................................
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