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

w Lublinie ul. Abramowicka 2

      SzNSPZOZ.N-ZP-372-49/11

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8

postępowanie ogłoszone na stronie internetowej - www.snzoz.lublin.pl

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU /PO ŻYCZKI

Lublin 2011

…………………………………………………………………………………………………………1
Przetarg nieograniczony- usługa udzielenia kredytu / pożyczki

SZNSPZOZ.N-ZP-372-49/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020, adres strony internetowej: www.snzoz.lublin.pl,  godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- prawo zamówień publicznych (tj 
Dz.U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 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/ pożyczki  na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: 
trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji „dostawa aparatu rezonansu 
magnetycznego wraz z niezbędną informatyzacją Zakładu Diagnostyki Radiologicznej”.

Okres spłaty kredytu / pożyczki - 60 m-cy.

Spłata prowizji: jednorazowo – 30 dni od dnia udzielenia kredytu/  pożyczki

Sposób zabezpieczenia transakcji:
- Weksel in blanco 
- zastaw rejestrowy 

Do celów obliczeniowych należy przyjąć dzień 05.12.2011r., z zastrzeżeniem, że termin realizacji 
może zostać skorygowany, to samo dotyczy harmonogramu spłat wierzytelności.
Przesunięcie terminu postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy ponad termin przyjęty dla 
celów obliczeniowych powoduje  automatyczne przesunięcie  terminów spłaty  kredytu  wraz z 
odsetkami i prowizji. 

Kod CPV 66.00.00.00-0- usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Uruchomienie kredytu/ pożyczki – 2 dni od dnia złożenia wniosku.

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.

…………………………………………………………………………………………………………2
Przetarg nieograniczony- usługa udzielenia kredytu / pożyczki

SZNSPZOZ.N-ZP-372-49/11
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



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.

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 POST ĘPOWANIU

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:

6.1.5.Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 4 do siwz).

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. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 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 
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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 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 -8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa 
6.2.7.1 w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4. 6.2.6 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;
6.2.7.2 w pkt 6.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.7.1. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa 
punkcie  6.2.7.1  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.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań  w imieniu firmy składającej ofertę,  o ile nie wynikają  one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
6.3.3. Dowód wniesienia wadium, (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna) 
do  oferty  należy  załączyć  kserokopię  dokumentu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem, 
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natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z napisem wadium.
6.3.4. Harmonogram spłat kredytu opracowany na podstawie punktu 3 SIWZ.

7.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE 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 
domniema,  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:
- Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. publ. 
- Sławomir Proć  – inspektor ds. zam. publ.

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 1oraz 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  treści  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
8.1.  Wykonawcy przystępujący do przetargu winni  wnieść  wadium w wysokości:  10 000,00  zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
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4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.) 

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 50802500070710186320000030 z dopiskiem „wadium– 
kredyt/ pożyczka, a potwierdzenie polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Datą wniesienia 
wadium w formie pieniężnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w  innej  formie  należy  załączyć   do  oferty  w  osobnej  kopercie  :  opisanej  „wadium–  kredyt/ 
pożyczka.  Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu  powinno  zawierać  następujące 
elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji 

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji

-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej 
formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.

Wykonawca składający ofertę  jest  nią  związany przez okres 60 dni,  licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 

Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych.

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 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.

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 
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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 – Oferta –kredyt /pożyczka
SzNSPZOZ.N-ZP-372-49/11

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 
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  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.
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 
„ZASTRZEŻONE”.
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- 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  28 września 2011 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
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  28 września 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  warunków  płatności zawartych  w  ofertach.  Informacje  te  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 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. 
nr 1do SIWZ) ceny brutto oferty. Cena podana przez wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie 
może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.

12.3. 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 KRYTERIÓW 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 
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 
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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 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 kryteriów: 

13.7.1. 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 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- 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  10 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, 
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o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO 
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  POST ĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysłu-
gują 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. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych. 

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.
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. 
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67 ust.1 pkt 6.
18.10.   Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian postanowień  zawartej  umowy w 
następujących przypadkach:

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

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

3. przedłużenia  terminu  na  złożenie  przez  Wykonawcę  wniosku  o  uruchomienie 
kredytu/pożyczki*, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4,

4. zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu/pożyczki*,

5. zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

18.11.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają  zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Projekt umowy 
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 5 - Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa za rok 2010

  Lublin, dnia 18 sierpnia 2011 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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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

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  /  pożyczki 
oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  pełnym  rzeczowym  zakresie,  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w siwz 

Przedmiot zamówienia % wartość brutto za całe 
zamówienie

Kwota kredytu: 3 000 000,00 zł, 
-wysokość prowizji

-oprocentowanie stałe w stosunku rocznym

…………

………….

…………………..

…………………….

RAZEM xxxxxxx

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

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

Uruchomienie kredytu/ pożyczki – 2 dni od dnia złożenia wniosku.

Oświadczamy, że:

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

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt. 3 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 60 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3. 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 3 
do SIWZ.
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4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

5. 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

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

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

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"

a

…....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:                    

zwanym dalej "Wykonawcą"  

§1

Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w dniu ............................... 
roku,  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  kredytu/pożyczki*  w  kwocie  .................  zł 
(słownie: ................................) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji, której przedmiotem 
jest  dostawa  aparatu  rezonansu  magnetycznego  wraz  z niezbędną  informatyzacją  Zakładu 
Diagnostyki Radiologicznej na okres 60 miesięcy na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  postawić  do  dyspozycji  Zamawiającego  kredyt/pożyczkę*  w 
kwocie określonej we wniosku o uruchomienie kredytu, nie wyższej niż kwota określona w § 1, w 
terminie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie kredytu/pożyczki 
oraz weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
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2. Przez postawienie kredytu/pożyczki* do dyspozycji  Zamawiającego należy rozumieć  uznanie 
rachunku Zamawiającego kwotą określoną we wniosku o uruchomienie kredytu/pożyczki.

3. Najpóźniej w dniu postawienia kredytu/pożyczki* do dyspozycji  Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje  się  do  sporządzenia  i  przekazania  Zamawiającemu  harmonogramu  spłaty 
kredytu/pożyczki* uwzględniającego postanowienia umowy.

4.Zamawiający jest uprawniony do złożenia wniosku o uruchomienie kredytu/pożyczki* w terminie 
4  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  złoży  wniosku  o 
uruchomienie kredytu/pożyczki* w tym terminie umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia od Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy.

§ 3

1. Wykonawca pobierze od Zamawiającego prowizję w wysokości .......od kwoty kredytu/pożyczki* 
postawionego/j do dyspozycji Zamawiającego.

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 
przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 

§ 5

1. Spłata kredytu/pożyczki*  wraz z odsetkami będzie dokonywana raz w miesiącu,  ostatniego 
roboczego  dnia  miesiąca  przez  okres  60  miesięcy  począwszy  od  miesiąca,  w  którym 
kredyt/pożyczka*  został/a  postawiony/a  do  dyspozycji  Zamawiającego,  wg  harmonogramu 
spłaty przygotowanego i uaktualnianego w razie zmian przez Wykonawcę.

2. Spłata prowizji nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od dnia postawienia kredytu/pożyczki* 
do dyspozycji Zamawiającego. 

3. Raty kapitałowe w równiej wysokości będą spłacane przez pierwsze 59 m-cy, wysokość spłaty 
ostatniej raty w 60 m-cu może się różnić od pozostałych rat.

4. Odsetki zostaną naliczone proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, począwszy od dnia 
postawienia  kredytu/pożyczki*  do  dyspozycji  Zamawiającego,  od  wykorzystanej  kwoty 
kredytu/pożyczki*. Raty odsetkowe będą liczone od faktycznego stanu zadłużenia.

5. Spłaty rat kredytu/pożyczki*, odsetek i prowizji mogą odbywać się poprzez:
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 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  żadnych 
dodatkowych  opłat.  Odsetki  będą  naliczane  od  kwoty  faktycznie  wykorzystanego/j 
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. 

9. Od  niespłaconej  w  terminie  części  kredytu/pożyczki*  Wykonawcy  przysługiwać  będą 
odsetki  według  stopy  procentowej  obowiązującej  u  Wykonawcy  dla  należności 
przeterminowanych, która w dniu podpisania umowy wynosi .......%jednak nie wyższej niż 
czterokrotność stopy lombardowej.

§6

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

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek, na którym jest 
ewidencjonowany/a kredyt/pożyczka*. 

§ 7

1. Zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy stanowi weksel 
in blanco.

2.Zamawiający zobowiązuje się  wystawić  weksel  in blanco wraz z deklaracją  wekslową 
według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

3.Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany weksel  in blanco i  deklarację wekslową 
wraz z wnioskiem o uruchomienie kredytu/pożyczki*, o którym mowa w § 2.

4.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. 
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§8

1. Niezależnie od zabezpieczenia wskazanego w § 7 zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy 
wynikających z niniejszej umowy stanowi zastaw rejestrowy, której przedmiotem będzie 
aparat rezonansu magnetycznego zakupiony w ramach inwestycji pn. dostawa aparatu 
rezonansu  magnetycznego  wraz  z  niezbędną  informatyzacją  Zakładu  Diagnostyki  
Radiologicznej.

2. Zastaw rejestrowy będzie stanowił zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy w okresie do 
pełnej spłaty kredytu/pożyczki*.

3. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę zastawu rejestrowego, wg wzoru stanowiącego 
załącznik do umowy kredytu/pożyczki*, najpóźniej następnego dnia po dniu przejęcia 
przez Zamawiającego aparatu rezonansu magnetycznego na własność tj. po podpisaniu 
protokołu zdawczo –odbiorczego rezonansu magnetycznego. 

§ 9

Wykonawca ma prawo do:

1) kontrolowania,  czy  kredyt/pożyczka*  został/a  wykorzystany/a  na  cel  określony  w  §  1 
umowy,

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 
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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 
Zamawiającego.

§11

 1.  W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy  w  postawieniu  do  dyspozycji  Zamawiającego 
kredytu/pożyczki*,  o  którym/ej  mowa w §  1  z  przyczyn leżących  po  stronie  Wykonawcy, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu 
terminu przewidzianego w § 2.

 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 
i/lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia,

3.przedłużenia  terminu  na  złożenie  przez  Wykonawcę  wniosku  o  uruchomienie 
kredytu/pożyczki*, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4,

4.zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu/pożyczki*,

5.zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
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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 Zamawiającego 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 
stron.  

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

1. oferta,

2. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3. wzór umowy zastawu rejestrowego.

……………………………..                                       ………………………………….

podpisy osób uprawnionych                                             pieczęć firmowa Wykonawcy i podpisy  
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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.......     

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

  

Lublin, dnia   ......................

.......................................
   (nazwa Wykonawcy)

DEKLARACJA WEKSLOWA

W załączeniu składamy do dyspozycji ...................................................................., weksel  in blanco z 
naszego wystawienia, który Zamawiający ma prawo wypełnić w przypadku nieuregulowania w terminie 
przez nas należności wynikających z umowy kredytu/pożyczki nr ..................... z dnia ............ r. na kwotę 
niespłaconego  kredytu/pożyczki  łącznie  z  odsetkami,  odsetkami  za  opóźnienie,  prowizją  i  innymi 
należnościami Wykonawcy wynikającymi z w/w umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wpisania na wekslu terminu płatności wg własnego uznania i klauzuli 
„bez protestu”. O wypełnieniu weksla Wykonawca zobowiązany jest powiadomić nas listem poleconym 
wysłanym  na  niżej  wskazany  adres  nie  później  niż  30  dni  przed  terminem płatności,  a  w  razie 
niezapłacenia przez nas sumy wekslowej do terminu płatności wystąpić o wydanie nakazu zapłaty. 

Jako miejsce płatności wskazujemy: ..........................................................................
           ( nazwa i siedziba banku)

Wyrażamy zgodę, aby w przypadku niewykorzystania weksla przez Bank, weksel:
1) przed zwróceniem nam został pozbawiony mocy prawnej poprzez jego skreślenie.
2) w przypadku nieodebrania go przez nas  w ciągu 3 miesięcy po spłacie kredytu został przez bank 

zniszczony komisyjnie. 

            ......................................................................................
                      ( pełna nazwa wystawcy weksla)
 

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

                          (podpis(y)  wystawcy weksla oraz pieczęć firmy ) 

 

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

  

WEKSEL 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

* niepotrzebne skreślić
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UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO  
NA RZECZACH OZNACZONYCH CO DO TO ŻSAMOŚCI

W dniu ....................... w .............................................. pomiędzy .............................................. , 
reprezentowanym przez: 
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 dalej: "Zastawcą"
reprezentowanym przez: Dyrektora - Edwarda Lewczuka;

a 

zwanym dalej: „Zastawnikiem” została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1
Na  podstawie  umowy  nr  ................................  z 
dnia .........................................  .............................................................................................................
................................................

(imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba kredytobiorcy / pożyczkobiorcy)

otrzymał od Zastawnika kredyt / pożyczkę* ............................................ w wysokości ..................... 
zł  (słownie 
złotych:  ................................................................................................................................)  na 
warunkach i w terminach określonych w wyżej wymienionej umowie kredytowej / pożyczki*.

§ 2
1.W celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu wymienionego w § 1 kredytu / 
pożyczki*, Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy, a Zastawnik zastaw ten 
przyjmuje, na ................................................... ......................................................... ................  

(opis rzeczy – przedmiotu zastawu – według wymogów Katalogu Zasad Opisu Przedmiotów Zastawu) 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
zwanym  dalej  „przedmiotem  zastawu”  o  wartości  zł  ............................ 
(słownie:  ...........................  ....................................................................................),  ustalonej  w 
oparciu  o  cenę  wynikającą  z  oferty  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na zakup przedmiotu zastawu. 

2.Najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu wymienionego/j w § 1 
kredytu/pożyczki* z opisanego/j w ust 1 przedmiotu zastawu rejestrowego strony ustalają  na 
kwotę .......................... (słownie złotych: .......................................................).
3.Odsetki zostaną naliczone proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, począwszy od 
dnia postanowienia kredytu/pożyczki* do dyspozycji Zamawiającego, od wykorzystanej kwoty 
kredytu/pożyczki*.  Raty  odsetkowe  będą  liczone  od  faktycznego  stanu  zadłużenia. 
Oprocentowanie  kredytu/pożyczki*  jest  stałe  i  wynosi  ............  w  stosunku  rocznym. 
Oprocentowanie kredytu/pożyczki*  jest  naliczane od dnia postawienia kredytu/pożyczki*  do 
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dyspozycji  Zamawiającego,  od  kwoty  wykorzystanej.  Do  celów  obliczania  oprocentowania 
przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 

§ 3
Zastawca oświadcza,  że określony w § 2 przedmiot  zastawu stanowi  jego wyłączną  własność, 
znajduje się w jego posiadaniu i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§ 4
1. Wymieniony w § 2 przedmiot zastawu Zastawnik pozostawia w posiadaniu i dyspozycji 
Zastawcy, który jest odpowiedzialny za zachowanie jego w należytym stanie, nie gorszym 
niż  wynikający z  prawidłowego używania,  umożliwiającym zaspokojenie  wierzytelności 
Zastawnika. 
2.Zastaw rejestrowy ustanowiony mocą niniejszej umowy obejmuje przysługujące Zastawcy 
wszelkie  roszczenia  o  odszkodowanie  z  tytułu  utraty,  zniszczenia,  uszkodzenia  lub 
obniżenia wartości przedmiotu zastawu z przyczyn innych niż objęte ubezpieczeniem.

§ 5
Zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia, obciążenia lub w 
jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi na rzecz osób trzecich przedmiotem zastawu bez zgody 
Zastawnika,  pod  rygorem  wypowiedzenia  umowy  kredytowej  /  pożyczki*  i  postawienia 
wierzytelności Zastawnika w stan natychmiastowej wymagalności.

§ 6
Ponadto Zastawca zobowiązuje się:

1) ubezpieczyć na swój koszt przedmiot zastawu u ubezpieczyciela i okazać Zastawnikowi 
polisy ubezpieczeniowe w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
2)  kontynuować  ubezpieczenie  przedmiotu  zastawu  i  regularnie  opłacać  składki 
ubezpieczeniowe do czasu spłaty kredytu (pożyczki)* pod rygorem wypowiedzenia umowy 
kredytowej (pożyczki)* i postawienia wierzytelności Zastawnika w stan natychmiastowej 
wymagalności,
3)dokonać cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Zastawnika,
4)zawiadomić  ubezpieczyciela  o  dokonanej  cesji  praw  z  umowy  ubezpieczenia  oraz 
przekazać Zastawnikowi potwierdzenie przyjęcia tego zawiadomienia,
5)zawiadomić  Zastawnika,  w  terminie  dwóch  dni,  o  powstaniu  szkody  w  przedmiocie 
zastawu,
6) wystąpić  z roszczeniem odszkodowawczym do sprawcy szkody powstałej z przyczyn 
innych niż objęte ubezpieczeniem i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zastawnika,
7)umożliwi ć Zastawnikowi, na jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu zastawu,
8) złożyć i opłacić wniosek do sądu o wpis zastawu do prowadzonego przez sąd rejestru 
zastawów,
9)dokonywać okresowych przeglądów technicznych oraz wykonywać wszelkie obowiązki 
wynikające z tytułu gwarancji obejmującej przedmiot zastawu.

§ 7
1. W przypadku braku spłaty całości  lub części  kredytu (pożyczki)* zaspokojenie wymagalnej 

wierzytelności Zastawnika, zabezpieczonej zastawem, nastąpi:
1)w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, albo 
2) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność Zastawnika, albo
3) przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego prowadzonego przez 
komornika lub notariusza.
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2. Prawo wyboru sposobu zaspokojenia przysługuje Zastawnikowi.
§ 8

1.Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem powoduje wygaśnięcia zastawu. 
2.Zastawcy w każdym czasie po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem, 
przysługuje prawo żądania od Zastawnika złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się zastawu w 
celu wykreślenia zastawu z rejestru zastawów.

§ 9
Zastawnik zawiadomi pisemnie Zastawcę  o zamiarze i  rodzaju działań  podejmowanych w celu 
zaspokojenia swoich roszczeń przed ich podjęciem.

§ 10
1. Zastawca zobowiązuje się wydać Zastawnikowi przedmiot zastawu w przypadku otrzymania 
pisemnego zawiadomienia, że Zastawnik zamierza zaspokoić swoją wymagalną wierzytelność 
przez przejęcie na własność przedmiotu zastawu.
2.  Wartość  przejętego  na  własność  Zastawnika  przedmiotu  zastawu  ustala  wskazany  przez 
Zastawnika rzeczoznawca. Rzeczoznawca ustala tą wartość stosując odpowiednio art. 23 ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj. Dz. U. z 2009 
r. Nr 67, poz. 569 ze zm.).
3. W przypadku, gdy wartość przejętego na własność Zastawnika przedmiotu zastawu będzie 
niższa niż wysokość wierzytelności Zastawnika, Zastawnik dochodzić będzie różnicy z innych 
ustanowionych zabezpieczeń prawnych i z pozostałego majątku Zastawcy.
4.W przypadku, gdy wartość przejętego na własność Zastawnika przedmiotu zastawu będzie 
przewyższała wysokość wierzytelności zabezpieczonej zastawem, Zastawnik w terminie 14 dni 
od dnia jej przejęcia zobowiązany jest wypłacić Zastawcy kwotę nadwyżki.
5.Z wartości przejętego na własność Zastawnika przedmiotu zastawu w pierwszej kolejności 
zostaną zaspokojone koszty wyceny przedmiotu zastawu przez rzeczoznawcę, o którym mowa 
w ust. 2 oraz pozostałe koszty sprzedaży.

§ 11
1. Zastawca  zobowiązuje  się  wydać  komornikowi  lub  notariuszowi  wskazanym  przez 

Zastawnika,  przedmiot  zastawu  w  przypadku  otrzymania  pisemnego  zawiadomienia,  że 
Zastawnik zamierza zaspokoić swoją wymagalną wierzytelność przez sprzedaż przedmiotu 
zastawu w drodze przetargu publicznego.

2. Wartość  sprzedanego  przedmiotu  zastawu  wynikać  będzie  z  ceny  uzyskanej  z  jego 
sprzedaży, pomniejszonej o koszty sprzedaży, jednakże cena ta nie może być  niższa niż 
wartość przyjętego na własność Zastawnika przedmiotu zastawu ustalona przez wskazanego 
przez  Zastawnika  rzeczoznawcę.  Postanowienia §  10  ust.  2  zdanie  drugie  stosuje  się 
odpowiednio.

3. W przypadku, gdy cena uzyskana ze sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedaży, będzie 
niższa  niż  wysokość  wierzytelności  Zastawnika,  Zastawnik  dochodzić  będzie  różnicy  z 
innych ustanowionych zabezpieczeń prawnych i z pozostałego majątku Zastawcy.

4. W przypadku, gdy cena uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o koszty sprzedaży będzie 
wyższa niż wysokość wierzytelności zabezpieczonej zastawem, Zastawnik w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania zobowiązany jest wypłacić Zastawcy kwotę nadwyżki.

§ 12
Wszelkie koszty i  opłaty związane z ustanowieniem, zmianą  i  wykreśleniem zastawu z rejestru 
obciążają Zastawcę.

§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 
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grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj. Dz. U. z 2009  r. Nr 67, poz. 
569 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14
Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd właściwy  dla  siedziby 
Zastawcy 

§ 15
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron oraz jeden w celu dołączenia do wniosku o wpis zastawu do rejestru.

.............................................      ...........................................................
      (stemple i podpis Zastawcy)                         (stempel i podpisy osób działających w imieniu Zastawnika) 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
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;

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

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

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  udzielenia 
kredytu / pożyczki 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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