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SzNSPZOZ. N-ZP-372-1/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie 1:Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki również w postaci prowizji. Jeżeli 
Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy   o   wprowadzenie   zmiennej   stopy   procentowej:   WIBOR   1M   (dla 
porównywalności   składanych   ofert   z dnia   02.01.2013   r.)   plus   stała   marża. Proponujemy 
by zmienna stopa oprocentowania aktualizowana była w czasie trwania umowy o stawkę WIBOR 
1M z 15. dnia danego miesiąca, w którym przypada płatność odsetek; jeżeli 15. dnia miesiąca nie 
jest prowadzone notowanie stawki WiBOR 1M -  wysokość  stawki WIBOR 1M należy przyjąć 
z ostatniego dnia roboczego, w którym prowadzono notowanie WIBOR 1M, poprzedzającego 15. 
dzień danego miesiąca. Zgoda na powyższe przyczyni się do zmniejszenia kosztu pożyczki.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3: 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 4:  Prosimy o dodanie do istotnych postanowień umowy możliwości postawienia pożyczki 
w stan natychmiastowej  wymagalności  w  przypadku  opóźnień  w  płatności   rat.   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.
ODP: Zamawiający dodaje pkt. 16.12. SIWZ w brzmieniu:
1. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę że warunki kredytu/pożyczki* nie zostały dotrzymane lub  

w razie  zagrożenia terminowej  spłaty kredytu/pożyczki*  z  powodu złego stanu majątkowego 
Zamawiającego Wykonawca może:
a)  wypowiedzieć umowę kredytu/pożyczki* w całości lub części,
względnie:
b)  zażądać  dodatkowego  zabezpieczenia  spłaty  kredytu/pożyczki*  bądź  przedstawienia 

w  określonym  terminie  programu  naprawczego  i  jego  realizacji  po  zatwierdzeniu  przez 
Wykonawcę

2.  Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością  
Zamawiającego – 7 dni. 



Pytanie  5:  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  od  niespłaconej  w  terminie  części  kredytu/  pożyczki 
Wykonawcy będą przysługiwały odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.
ODP: Tak,  Zamawiający  potwierdza,  że  od  niespłaconej  w  terminie  części  kredytu/  pożyczki 
Wykonawcy będą przysługiwały odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.

Pytanie  6:  Prosimy  o  wprowadzenie  zmiennej  stopy  oprocentowania  opartej  o  WIBOR  6M. 
Ze względu na długość  okresu finansowania (60 m-cy) wpłynie to korzystnie na cenę  ofertową 
a  jednocześnie  aktualizacja  harmonogramu  nie  będzie  zbyt  uciążliwa  dla  stron  umowy.  W 
przypadku zgody prosimy o podanie daty, z której należy przyjąć wartość WIBOR dla obliczenia 
ceny oferty. 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7:  Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wcześniejsza spłata 
nastąpi  w  dniu spłaty rat miesięcznych". Czy Zamawiający miał na myśli fakt, iż wcześniejsza 
spłata będzie przypadała na jeden z terminów wymagalności rat wg. Pierwotnego harmonogramu?
ODP:  Zamawiający zmienia pkt. 16.10. SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: Zamawiający jest 
uprawniony  do  wcześniejszej  spłaty  kredytu/pożyczki*.  W  przypadku  wcześniejszej  spłaty 
kredytu/pożyczki* Wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Odsetki będą naliczane od 
kwoty faktycznie wykorzystanego/j kredytu/pożyczki* do dnia wcześniejszej spłaty. Zamawiający 
poinformuje o wcześniejszej spłacie Wykonawcę na 3 dni przed terminem planowanej spłaty. 

Pytanie  8:  Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisu  dotyczącego  możliwości  zmiany  postanowień 
zawartej umowy w zakresie sposobu zabezpieczenia pożyczki poprzez wprowadzenie dodatkowego 
sposobu  zabezpieczenia  ponad  przewidziany  w  umowie  lub  zmiany  przewidzianego  sposobu 
zabezpieczenia na inny. Prosimy o doprecyzowanie, iż:
a. zmiana sposobu zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Wykonawcy
b. Prosimy o doprecyzowanie / wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń już 
do umowy głównej. Ze względu na fakt, iż sposób zabezpieczenia pożyczki ma wpływ na jej cenę, 
będzie to z korzyścią dla Zamawiającego.
ODP:  Zamawiający wyjaśnia, że zmiany umowy dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  w  oparciu  o  przesłanki  określone  w  SIWZ   lub  ogłoszeniu 
o zamówieniu mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron umowy. 

Ponadto Zamawiający zmienia punkt 16.11 ust. 4 SIWZ poprzez nadanie mu brzmienie: zmiany 
sposobu  zabezpieczenia  kredytu/pożyczki  poprzez  wprowadzenie  dodatkowego  sposobu 
zabezpieczenia ponad przewidziany w umowie lub zmiany przewidzianego sposobu zabezpieczenia na 
inny,  w szczególności  jeśli  wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia  jest  dokonywane w celu 
uniknięcia  postawienia  kredytu/pożyczki  w  stan  natychmiastowej  wymagalności,  bądź  może 
spowodować obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pytanie 9:  Prosimy o potwierdzenie, iż  Zamawiający nie dopuszcza kalkulacji kosztu pożyczki 
w sposób inny niż w oprocentowaniu bieżącym. Jeżeli Zamawiający dopuszcza prowizję, prosimy 
o wskazanie terminu jej płatności.
ODP:  Koszt pożyczki należy skalkulować w oparciu o  oprocentowanie stałe. Zamawiający nie 
dopuszcza prowizji.


