
Lublin, dnia 6 września 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-49/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie l:
Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.09.2011 r. godz. 12:30.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2:
Prosimy o zmianę zapisu § 1 Umowy na „Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym, 
ogłoszonym  w  dniu  ...............................  roku,  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu 
kredytu/pożyczki*  w kwocie  .................  zł  na okres 60 miesięcy na warunkach określonych w 
niniejszej umowie.”

ODP.: Zamawiający zmienia §1 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia:
„Zgodnie  z  ofertą  złożoną  w  postępowaniu  przetargowym,  ogłoszonym  w 
dniu ............................... roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu kredytu z przeznaczeniem 
na  sfinansowanie  inwestycji,  której  przedmiotem  jest  dostawa  aparatu  rezonansu 
magnetycznego  wraz  z  niezbędną  informatyzacją  Zakładu  Diagnostyki 
Radiologicznej/pożyczki*  w kwocie .................  zł  (słownie:  ................................)  na okres 60 
miesięcy na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

Pytanie 3:
Prosimy o zmianę zapisu § 4 ust.2 Umowy na „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 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość 
dni. ”

ODP.: Zamawiający zmienia § 4 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia:
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 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. ”

Pytanie 4:
Prosimy  o  zmianę  zapisu  §  5  ust.2  Umowy  na  „Spłata  prowizji  nastąpi  jednorazowo  wraz  z 
pierwszą rata kredytu/pożyczki* ”

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5:
Prosimy o zmianę  zapisu § 5 ust.5 Umowy na „wszystkie kwoty należne Wykonawcy z tytułu 
zawarcia niniejszej umowy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy”

ODP.:  Zamawiający  zmienia  §  5  ust.  5  wzoru  umowy  poprzez  nadanie  mu  brzmienia: 
„W szystkie kwoty należne Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy płatne będą  na 
rachunek bankowy Wykonawcy”



Pytanie 6:
Prosimy  o  usunięcie  zapisu  §  9  ust.2  Umowy.  Łączne  określenie  w  umowie  celu  na  jaki 
przeznaczone zostaną środki oraz przyznanie wykonawcy uprawnienia do kontrolowania sposobu 
ich  wykorzystania  zgodnie  z  tym celem niosą  ryzyko  uznania  przedmiotu  umowy  za  kredyt, 
podczas  gdy  wykonawca  będący  instytucją  parabankową  nie  jest  uprawniony  do  udzielania 
kredytów.  Usunięcie zapisu § 9 ust.2 eliminuje powyższe ryzyko.

ODP.: Zamawiający zmienia § 9 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia:
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 – w przypadku 
udzielenia kredytu.

Pytanie 7:
Prosimy  o  zmianę  zapisu  §  12  ust.2  pkt  3  na  „przedłużenia  terminu  na  złożenie  przez 
Zamawiającego wniosku o  uruchomienie  kredytu/pożyczki*,  w stosunku  do  terminu  o  którym 
mowa w § 2 ust. 4, ”

ODP.:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  zapisu  §  12  ust.2  pkt  3,  który  otrzymuje 
brzmienie „przedłużenia terminu na złożenie przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie 
kredytu/pożyczki*, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4,”


