
Lublin, dnia 20 września  2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-49/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  usługi  udzielenia  kredytu/pożyczki, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuścił możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia 
prosimy o informację, w jakim zakresie jest możliwa ta zmiana, oraz w jakim okresie czasowym (od dnia 
podpisania  umowy)  zostanie  złożony  wniosek  o  wykorzystanie  kwoty  pożyczki.  Brak  takiego 
doprecyzowania może wpłynąć na wyższy koszt oferty złożonej w bieżącym postępowaniu.
ODP: Podstawowym terminem do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie 
kredytu/pożyczki jest termin wynikający z § 2 ust. 4 wzoru umowy, tj. 4 miesiące od dnia 
podpisania umowy. Dalsza możliwość zmiany terminu na złożenie przez Wykonawcę wniosku 
o uruchomienie kredytu/pożyczki wynikająca z § 12 ust. 2 pkt 3 może nastąpić  jedynie w 
drodze aneksu do umowy. Tym samym przedmiotowa zmiana terminu jest zależna również od 
zgody Wykonawcy. Zamawiający nie jest więc w stanie określić zakresu tej zmiany.

Pytanie 2:  Z uwagi na jednorazową płatność prowizji prosimy o informację, czy Zamawiający określi 
maksymalną wartość tej prowizji ? Brak takiego doprecyzowania może spowodować, iż Wykonawcy 
całość  kosztu  przedstawią  w  postaci  prowizji,  co  może  się  okazać  działaniem  o  wątpliwym  dla 
Zamawiającego skutku.
ODP:  Zamawiający  określa  maksymalną  wartość  prowizji  na  1  %  liczony  od  kwoty 
kredytu/pożyczki postawionego/ej do dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie  3:  Z uwagi na długi okres finansowania zwracamy się  z prośbą  o umożliwienie oparcia 
oprocentowania na stopie WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę. Taka zmiana z jednej strony nie 
będzie zbyt uciążliwa dla stron umowy ( aktualizacja harmonogramu odbywać się będzie co 6 miesięcy) 
natomiast przyczyni się do obniżenia całkowitego kosztu finansowania.
W przypadku zgody prosimy o podanie daty, z której należy przyjąć wartość stopy WIBOR 6M dla 
obliczenia ceny oferty ( określonej na kilka dni przed terminem składania ofert).
ODP:  Zamawiający  nie  dopuszcza  oparcia  oprocentowania  na  stopie  WIBOR  6M 
powiększonej o stałą marżę.

Pytanie 4:  Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w § 5 ust. 5 pkt. 1 wzoru umowy, z uwagi, że 
przedmiotem  zamówienia  jest  kredyt  /  pożyczka  co  oznacza,  że  Wykonawcy  mogą  być  również 
instytucjami niebankowymi co oznacza, że  niektórzy Wykonawcy nie prowadzą rozliczeń w formie 
gotówkowej.  Wykreślenie  wskazanego  zapisu  przyczyni  się  do  złożenia  większej  liczby  ofert  co 
jednocześnie wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego lepszej ceny.
ODP: Zamawiający zmienił brzmienie § 5 ust. 5 w odpowiedziach na pytania Wykonawców z 
dnia 6.09.2011 r.

Pytanie 5:  Prosimy o wskazanie dla celów obliczeniowych terminu płatności 1-szej raty. Konkretne 
sprecyzowanie wskazanej daty umożliwi Zamawiającemu przejrzyste porównanie złożonych ofert.



ODP: Płatność 1- raty przypada w ostatnim dniu m-ca, w którym kredyt zostanie postawiony 
do dyspozycji zamawiającego zgodnie z harmonogramem, zatem termin spłaty jest zależny od 
terminu postawienia do dyspozycji kredytu lub pożyczki.

Pytanie 6:  Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu – 
„Wpłacone przez Zamawiającego środki zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę należnej prowizji  
oraz odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na spłatę kapitału.”
ODP:  Zamawiający  zmienia  brzmienie  §  5  wzoru  umowy  poprzez  dodanie  ust.  10  o 
następującym  brzmieniu:  Wpłacone  przez  Zamawiającego  środki  zaliczane  są  w  pierwszej 
kolejności na spłatę należnej prowizji oraz odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na 
spłatę kapitału.

Pytanie  7:  Z  uwagi  na  istniejące  w SIWZ zapisy  dotyczące  zabezpieczenia  w postaci  zastawu 
rejestrowego na zakup sprzętu, prosimy o odpowiedź czy na wskazany sprzęt będzie przeprowadzone 
kolejne  postępowanie  przetargowe,  Wykonawca  prosi  o  wyjaśnienie,  czy  w  przypadku  wskazanej 
dostawy Zamawiający nie przewiduje ustanowienia  zabezpieczenia dla Dostawcy w postaci zastawu 
rejestrowego na tym samym sprzęcie, który ma stanowić zabezpieczenie przedmiotowego zamówienia 
(na pożyczkę).
Dodatkowo  Wykonawca  zwraca  uwagę  na  fakt,  że  zabezpieczenie  o  jakim  mowa  będzie  można 
ustanowić  dopiero w przypadku, gdy Zamawiający będzie właścicielem sprzętu – czy przeniesienie 
własności nastąpi przed zapłatą ceny?    

ODP:  Zamawiający  prowadzi  kolejne  postępowanie  przetargowe  na  zakup  rezonansu. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia dla Dostawcy w postaci zastawu 
rejestrowego  na  tym samym sprzęcie,  który  ma stanowić  zabezpieczenie  przedmiotowego 
zamówienia.  Przeniesienie  własności  sprzętu  nastąpi  z chwilą  podpisania  protokołu  zdawczo- 
odbiorczego.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT  stanowić  będzie  protokół  zdawczo-
odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. Należność za przedmiot zamówienia zostanie zaś 
zapłacona  przelewem  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Przeniesienie własności sprzętu nastąpi zatem przed zapłatą ceny.

Pytanie  8:  Z uwagi na zapisy SIWZ oraz charakter zamówienia, prosimy o wyrażenie zgody na 
ustanowienie  dodatkowych  zabezpieczeń  przedmiotowej  pożyczki  (cesja  wierzytelności  na 
zabezpieczenie przysługujących Zamawiającemu z NFZ, hipoteka na nieruchomościach Zamawiającego). 
Wykonawca zwraca uwagę, że zastaw rejestrowy jest skuteczny dopiero od momentu jego wpisu w 
rejestrze zastawów, do tej pory Wykonawca nie dysponuje żadnym zabezpieczeniem udzielonej pożyczki. 
W przypadku zgody prosimy o dodanie odpowiednich zapisów do SIWZ oraz projektu umowy.
ODP: Zamawiający odmawia ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. 

Pytanie 9:  W przypadku uchybienia terminowi płatności kapitału lub którejkolwiek z rat o okres dłuższy 
niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności kapitału lub raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej  
wysokości:

a.strony  ustalają,  że  pozostała  część  długu  staje  się  w  całości  wymagalna  poprzez  złożenie  

odpowiedniego oświadczenia przez Pożyczkodawcę,

b.Pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

2.Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych  

należności  określonych  w  §  …,  przypadających  na  kolejne  raty  płatności  określone  w 

harmonogramie spłaty.

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazany zapis zawarty jest we wzorze umowy o ustanowienie zastawu 
rejestrowego w § 5 i 6.



ODP:  Postanowienia  §  5  i  6  wzoru  umowy  o  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  mają 
odmienne  brzmienie.  W związku  z  tym  Zamawiający nie  jest  w  stanie  odpowiedzieć  na 
pytanie.

Pytanie 10:  Z uwagi, że przedmiotem zamówienia jest kredyt / pożyczka, prosimy o wykreślenie zapisu 
zawartego w § 10 ust. 2 wzoru umowy a konkretnie – „zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo bankowe”. 
Prosimy również o dokonanie analogicznych zmian w treści wzoru deklaracji wekslowej.
ODP: Zamawiający zmienia § 10 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Okres 
wypowiedzenia,  o którym mowa w ust.  1 wynosi  30 dni,  a w razie zagrożenia upadłością 
Zamawiającego – 7 dni”.

Pytanie 11:  Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 11 ust. 2 wzoru umowy, z uwagi że pozostaje on w 
sprzeczności z art. 483 KC.
ODP: Zamawiający odmawia zmiany § 11 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 12:  W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do 
wzoru umowy następującego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu 
przez  osobę  reprezentującą  Wykonawcę.  Dzień  zawarcia  umowy jest  odnotowywany  przy  nazwisku 
reprezentanta Wykonawcy.”
ODP: Zamawiający odmawia dodania do wzoru umowy zapisu – „Umowa wchodzi w życie z 
dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy 
jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.”

 


