
Lublin, dnia 23 listopada 2012 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-49/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie l
Wykonawca prosi  o  wyjaśnienie czy  Zamawiający przewiduje  możliwość wprowadzenia 
dodatkowego  zabezpieczenia:  Oświadczenia  Kredytobiorcy  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 
97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. Zmianami).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie 2
Wykonawca prosi o zmianę treści SIWZ w pkt 3 poprzez wskazanie przedmiotu zastawu będącego 
przedmiotem zabezpieczenia (wskazanie rodzaju oraz numeru seryjnego sprzętu znajdującego się na 
tabliczce znamionowej), w SIWZ brak jest informacji dotyczącej przedmiotu zastawu. Wykonawca 
prosi o udzielenie odpowiedzi czy mienie ruchome Szpitala będące przedmiotem zabezpieczenia 
jest obciążone zastawem na rzecz innego Banku.

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 16 podpunkt 5 zastaw rejestrowy jest na „sprzęcie stanowiącym 
wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego” tj. 

- Rezonans magnetyczny- Magnetom ESSENZA Tim [25x16] nr ser. 49239, model 10352127, rok 
prod. 2011

- Strzykawka automatyczna Opitstar Elite nr ser. C/0311DOO2, rok prod. 2011

- Serwer Fujitsu Primergu TX 300 nr ser. YL7b010433, rok prod. 2011

- Zintegrowany system do badań obrazowych NetRAAD, rok prod. 2011

W chwili obecnej przedmiotowy sprzęt jest obciążony zastawem rejestrowym ustanowionym na 
rzecz  MEDFINANCE S.A. z tytułu zawartej w dniu 9.11.2011r umowy pożyczki na kwotę 3 000 
000  zł,  zabezpieczonej  zastawem  rejestrowym.  Zamawiający  wyjaśnia,  że  kredyt/pożyczkę 
zamierza  przeznaczyć  m.in.  na  spłatę  tej  wierzytelności  MEDFINANCE  S.A. Po  spłacie 
wierzytelności MEDFINANCE S.A. sprzęt będący zabezpieczeniem pożyczki zostanie zwolniony 
spod  zastawu  rejestrowego  i  będzie  stanowił  zabezpieczenie  kredytu/  pożyczki  będącej 
przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Pytanie 3
Z uwagi na krótki termin na przygotowanie zamówienia oraz istotne braki w SIWZ Wykonawca 
zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia składania ofert do dnia 10.12.2012 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4

Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2011 r. odnośnie: rozliczeń 
międzyokresowych długo i krótkookresowych; zobowiązań w zakresie kredytów krótko i 



długoterminowych; innych zobowiązań krótkoterminowych; innych przychodów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Pytanie 5
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek przy 
założeniu; że każdy miesiąc liczy 30 dni, wyliczenie odsetek 360/360.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek przy założeniu: że każdy miesiąc liczy 30 dni, 
wyliczenie odsetek 360/360.

Pytanie 6
Wykonawca   prosi   o   wyjaśnienie   czy   Zamawiający   przewiduje   możliwość wprowadzenia 
dodatkowego zabezpieczenia np.: Cesja z kontraktu z NFZ lub poręczenie Jednostki Samorządu 
Terytorialnego.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7
Wykonawca prosi o udostępnienie aktualnych danych finansowych tj. RZiS oraz Bilansu za bieżący 
okres 2012r.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty. 
Szpital sporządza Bilans oraz RZiS na koniec każdego roku obrachunkowego.

Pytanie 8
Wykonawca prosi o udostępnienie struktury czasowej należności i zobowiązań na koniec 2011 r 
oraz bieżący okres.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Pytanie 9
Wykonawca prosi o informację na jakiej stawce WIBOR ma zostać oparta cena oraz wg którego 
dnia ma być przyjęta do wyliczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 3 SIWZ do celów obliczeniowych należy przyjąć dzień 10.12.2012, 
Zamawiający będzie wybierał ofertę na podstawie najniższej ceny, ustalenie sposobu obliczenia tej 
ceny należy do Wykonawcy, przy założeniu stałej stopy procentowej.

Pytanie 10
Prosimy   o  wyrażenie  zgody   na   wprowadzenie   do   SIWZ   oraz   postanowień   umowy 
następującego zapisu:
"Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po 
stronie Wykonawcy prawa do żądanie zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności",
Wprowadzenie niniejszego zapisu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania 
oraz pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie 11
Prosimy Zmawiającego o wprowadzenie zapisu: „Ustanowienie zabezpieczenia jest warunkiem 
uruchomienia środków".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 



Jednocześnie  zamawiający  zmienia  punkt  16  podpunkt  6,  który  otrzymuje  brzmienie: 
Uruchomienie kredytu /  pożyczki – 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wypłatę w formie 
pisemnej,  pod  warunkiem  ustanowienia  zabezpieczenia w  postaci  weksla  in  blanco  wraz  z 
Porozumieniem wekslowym.

Pytanie 12
W związku z tym, że zabezpieczenie pożyczki będzie stanowił weksel in blanco prosimy o 
wyrażenie zgody na wprowadzenie do postanowień umowy stosownych zapisów:
§..
Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Zamawiający wystawia i przekazuje
w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego 
zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy j przepisami 
prawa wekslowego.

Odpowiedź: Treść powyższego postanowienia wynika z istoty weksla in blanco i związanego z nim 
porozumienia wekslowego. Treść ta może być ujęta we wzorze przygotowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, iż zarówno umowa pożyczki wraz z wekslem In blanco, jak i umowa 
zastawu   rejestrowego   zostaną   zawarte   na   wzorze   przygotowanym   przez Wykonawcę, 
uwzględniającym   istotne   postanowienia   SIWZ.   Prosimy   ponadto   o potwierdzenie,   iż 
Zamawiający nie wymaga dołączania wzoru takiej umowy do oferty.

Odpowiedź: Tak, umowa pożyczki wraz z wekslem In blanco oraz umowa zastawu   rejestrowego 
mogą zostać   zawarte   na   wzorze   przygotowanym   przez Wykonawcę uwzględniającym istotne 
postanowienia   SIWZ. Zamawiający nie wymaga dołączania wzoru takiej umowy do oferty.


