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SzNSPZOZ. N-ZP-372-34/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie 1: 
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 nie wprowadził  do SIWZ wzoru umowy, a istotne postanowienia umowy. 
Proponowany zapis nie stanowi w ocenie Zamawiającego istotnego postanowienia umowy, dlatego 
nie zostanie wprowadzony do SIWZ.

Pytanie  2: Prosimy  o  zgodę na  ustanowienie  zabezpieczeń  pożyczki  w  postaci:  cesji 
wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z NFZ.

ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3: 
Prosimy o dodanie do istotnych postanowień umowy możliwości postawienia pożyczki w stan 
natychmiastowej  wymagalności  w przypadku opóźnień  w płatności  rat  i  ewentualne podanie 
okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie 
(jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 - dniowy termin zaproponowany poniżej). 
Powyższe  jest  standardem  przyjętym  w  usługach  udzielania  finansowania.  Brak  zgody  na 
wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w 
płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu 
usługi,  a  ponadto  może  wpłynąć  na  zmniejszenie  ilości  Wykonawców  przystępujących  do 
przetargu.
W  przypadku  akceptacji  prosimy o wyrażenie  zgody na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy 
stosownych zapisów:

§..
1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż  30 dni,  
licząc od dnia wymagalności 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 Wykonawcę. 
b.     Wykonawca  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.
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 punkt 16. ISTOTNE DLA 
STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY poprzez dodanie podpunktu 12 o następującym brzmieniu:
„1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, 
licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości:

a.   strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprze  złożenie 
odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę, 
b.     Wykonawca  ma  prawo  odstąpić   od   umowy  poprzez  złożenie odpowiedniego 
oświadczenia,

 2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty 
należności głównej w wysokości pozostałej do zapłaty na dzień odstąpienia oraz odsetek 
należnych do dnia odstąpienia.”

Pytanie  4: Prosimy  o  odpowiedź  czy  w  przypadku  jeżeli  wewnętrzne  procedury  Wykonawcy 
przewidują  odsetki  za  opóźnienie  w  zapłacie  raty  ceny,  w  wysokości  1,5  razy  stopa  odsetek 
ustawowych, Zamawiający wyrazi zgodę?

ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5: Prosimy o wprowadzenie zmiennej stopy oprocentowania opartej o WIBOR 6M.

ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża 
termin  składania ofert.  Oferty  w kopertach oznaczonych „Usługa udzielenia  kredytu/pożyczki 
należy  składać  w  Kancelarii  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego 
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin w terminie do dnia 06.09.2012 r do godz. 9:00. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu  06.09.2012 r do godz. 9:30. 


