
Lublin, dnia 31 sierpnia  2012 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-34/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanym zapytaniem dotyczącym usługi  udzielenia  kredytu/pożyczki,  Zamawiający 
udziela odpowiedzi:

Pytanie: 
Wykonawca  prosi  o  wskazanie  na  formularzu  ofertowym miejsca  wpisania  prowizji  z  tytułu 
udzielenia  kredytu/pożyczki.  W  pkt.  16  ust.  11  ppkt.  2)  SIWZ  wymienia  sie zmniejszenie 
wynagrodzenia tj.  odsetek lub prowizji  jako jedną  z możliwości  dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy, na tej podstawie zamawiający wnioskuje, iż koszt udzielenia kredytu/pożyczki 
może zawierać  się  zarówno w odsetkach jak i  w prowizji,  natomiast  w formularzu ofertowym 
uwzględniono wyłącznie koszt związany z oprocentowaniem.

ODP:  Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.4  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Nr 113/2010 poz. 759 ze zm.) zmienia pkt. 16 ust. 11 ppkt. 2) 
oraz punkt 18.10 podunkt 2) SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
"2)  zmniejszenia  wysokości  wynagrodzenia  tj.  odsetek  należnych  Wykonawcy  i/lub  zmiany 
terminów spłat wynagrodzenia,"

Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ.  W załączeniu prawidłowy załącznik 
nr 1.



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: 2 500 000,00 zł, 

-oprocentowanie stałe w stosunku rocznym
RAZEM xxxxxxx

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

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

Uruchomienie pożyczki – 2 dni od dnia złożenia wniosku.
Zamawiający dokona spłaty należności wynikających z niniejszej umowy na rachunek Wykonawcy 
nr :   ............................................................................................................................................
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. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3) zapoznaliśmy się  z istotnymi postanowieniami umowy kredytu/pożyczki i  zobowiązujemy się,  w 
przypadku wyboru  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy zgodnie z  niniejszą  ofertą  na warunkach 
określonych w SIWZ.

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)


