
Lublin, dnia 13 sierpnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-29/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Na podstawie art.  38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j.Dz. U. 2010/113/759 z późn. zm.), Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  informuje  o  treści  nadesłanych  zapytań  dot.  postępowania

przetargowego  na  usługę  udzielenia  kredytu/  pożyczki  (SzNSPZOZ.N-ZP.372-29/13)  oraz  o  udzielonych

wyjaśnieniach w przedmiotowej sprawie:

Pytanie 1: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  (wykonawca  proponuje
wprowadzenie 30 – dniowego terminu)
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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 2: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 wprowadzenie
do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę
reprezentującą  Wykonawcę.  Dzień  zawarcia  umowy  jest  odnotowywany  przy  nazwisku  reprezentanta
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do istotnych warunków umowy postanowienia:
„Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron”

Pytanie  3:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  by  zamiast  porozumienia  wekslowego  została  podpisana
deklaracja wekslowa? W przypadku odmowy prosimy o wskazanie treści porozumienia wekslowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowień SIWZ. Pojęcie deklaracja wekslowa i
porozumienie  wekslowe  mogą  być  używane  zamienne.  Treść  porozumienia  zostanie  ustalone  przed
podpisaniem umowy. 
Pytanie 4: Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ, iż zabezpieczeniem
pożyczki  będzie  zastaw  na  sprzęcie  stanowiącym  obecnie  przedmiot  zabezpieczenia  innej  pożyczki.  W
związku z tym prosimy o informację kiedy Zamawiający dokona całkowitej spłaty tej pożyczki i uzyska zgodę
na wykreślenie wpisu w rejestrze zastawów. 

Odpowiedź:Zamawiający  dokona  całkowitej  spłaty  pożyczki,  która  jest  zabezpieczona  zastawem
rejestrowym  na  sprzęcie  stanowiącym  wyposażenie  pracowni  rezonansu  magnetycznego  po  uzyskaniu
kredytu/pożyczki  będącej  przedmiotem niniejszego postępowania.  Niezwłocznie po tym  zostaną podjęte
czynności zmierzające do wykreślenia istniejącego zastawu rejestrowego i wpisania nowego. 

Pytanie 5:W związku z proponowaną formą zabezpieczenia – zastaw na sprzęcie, czy Zamawiający wyraża
zgodę na podpisanie wraz z umową zastawu umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej sprzętu mającego
stanowić przedmiot zabezpieczenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

 Pytanie 6:W przypadku odpowiedzi  twierdzącej  na powyższe  pytanie,  czy  Zamawiający  potwierdza,  ze



umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  7:Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  warunkiem  uruchomienia  środków  będzie  ustanowienie
zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?
Odpowiedź:Zamawiający potwierdza,  że warunkiem uruchomienia  kredytu/pożyczki  będzie  ustanowienie
zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym.

Pytanie 8:Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość pożyczki wraz
z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: Zabezpieczenie pożyczki w formie weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym będzie
udzielone  na kwotę  stanowiącą  równowartość  ceny ofertowej.  Wartość  sprzętu  stanowiącego  przedmiot
zabezpieczenia zastawem rejestrowym została oszacowana na kwotę 3 407 553,05 PLN.

Pytanie  9:  Prosimy  o  odpowiedź  czy  Zamawiający  dopuszcza,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  NFZ,
wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia, skutecznego przez cały okres obowiązywania umowy, w postaci
cesji  wierzytelności  przysługujących  Zamawiającemu od  NFZ? W przypadku odpowiedzi  twierdzącej,  czy
Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie podpisanie umowy cesji z kontraktu
NFZ na wzorze  Wykonawcy? (na ustanowienie  zabezpieczenia  Zamawiający  będzie  miał  30 dni  od daty
podpisania umowy cesji). Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz
warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 10:Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i
okres bieżący.
- polisę ubezpieczeniową, fakturę Vat, protokół odbioru oraz umowę sprzedaży sprzętu mającego stanowić
przedmiot zabezpieczenia
- kopii kontraktu NFZ wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2013 rok.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie internetowej część z dokumentów wymienionych w pytaniu
nr 10. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie dokumentów wskazanych w
pytaniu nr 10.

Pytanie 11:Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.
Odpowiedź: Szpital posiada 872 łóżka.

Pytanie 12:Prosimy o potwierdzenie, iż termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż wskazany
dla celów obliczenia ceny. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do
wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.
Odpowiedź: Termin  udzielenia  kredytu/pożyczki  może  być  skorygowany.  Zamawiający  nie  potwierdza
okoliczności wskazanych w pytaniu nr 12.

Pytanie 13:Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne zmiany, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SIWZ
będą możliwe za zgodą obu stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy wymagają zgody obu stron.

Pytanie  14:  Ze  względu  na  długi  okres  finansowania  zwracamy  się  z  prośbą  o  umożliwienie  oparcia
oprocentowania pożyczki na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza
ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy
Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny ofertowej oraz wzrostu konkurencyjności złożonych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.



Pytanie 15:W przypadku zgody prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu
złożenia  oferty?  Określenie  konkretnej  daty  zapewni  porównywalność  wszystkich  ofert  w  postępowaniu
(przykładowo WIBOR 6M z dnia 01-08-2013 r.) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 16:W przypadku zgody na zmienne oprocentowanie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie
do umowy pożyczki poniższych zapisów:

1. Pożyczka  jest  oprocentowana  według  stopy  zmiennej,  równej  stopie  WIBOR 6M (dla  depozytów 6-
miesięcznych  w  PLN)  powiększonej  o  stałą  marżę  w  wysokości  __
(słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie.
2.Dla  pierwszego  okresu  rozliczeniowego  przyjmuje  się  stopę  WIBOR  6M  z  dnia  ____,  tj.  wartość
________________% p.a. (słownie_________________). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje
się  wartość  stopy  WIBO  R6M  ustaloną  na  ostatni  dzień  roboczy  przed  rozpoczęciem  nowego  okresu
rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi              6 miesięcy.
3.O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym lub
faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do
zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
4.Zmiana  oprocentowania  pożyczki  spowodowana  zmianą  stopy  WIBOR,  nie  stanowi  zmiany  Umowy
Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy.
Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności
będącym załącznikiem do umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  17:Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  przypadku,  kiedy  Wykonawca  nie  zamierza  zamieszczać  w
umowie kosztów opłat i prowizji poza wskazanymi w ofercie, Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty
wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy.


