
Lublin, dnia 18 października 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-40/13

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.  2013  poz.  907 ze 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.372-40/13) oraz o udzielonych wyjaśnieniach w przedmiotowej sprawie:

Pytanie 1: Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.
Odpowiedź:  Liczba łóżek: 872.

Pytanie  2:  Prosimy  o  zmianę  punktu  11  w  rozdziale  XVI  SIWZ  i  nadanie  mu  brzmienia
„Możliwość postawienia kredytu/ pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku
uchybienia  o okres dłuższy niż 30 dni terminowi płatności  którejkolwiek z rat lub zapłacenia w
terminie raty w niepełnej wysokości .
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 3: 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 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.”. 

Pytanie  4:  Prosimy o  potwierdzenie,  że  w przypadku jeśli  wewnętrzne  procedury Wykonawcy
nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa
odsetek  ustawowych,  nie  więcej  niż  odsetki  w  wysokości  czterokrotności  stopy  lombardowej,
Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, iż termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż
wskazany  dla  celów  obliczenia  ceny  tj.  30-10-2013  r.  Na  gruncie  ustawy  niemożliwe  jest
zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć
w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  iż  termin  uruchomienia  pożyczki  nie  będzie
wcześniejszy niż wskazany dla celów obliczenia ceny tj. 30-10-2013 r.

Pytanie  6:  Zamawiający  wskazał,  że  do  obliczenia  oferty  należy przyjąć,  że  rok  ma  360  dni.
Prosimy jeszcze o odpowiedź, czy do obliczeń należy przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę



dni, czy też każdy z miesięcy ma 30 dni. 
Odpowiedź: Do celów obliczeniowych należy przyjąć, iż  każdy z miesięcy ma 30 dni

Pytanie 7:  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 i określeniu maksymalnej wartości .
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza prowizji.

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, że umowa pożyczki będzie zawierana na wzorze Wykonawcy,
uwzględniającym zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale nie wymaga takiego wzoru.

Pytanie 9: 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 dołączania do oferty wzoru umowy. 

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne zmiany, o których mowa w rozdziale XV pkt
12 SIWZ będą możliwe za zgodą obu stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ewentualne zmiany, o których mowa w rozdziale XV
pkt 12 SIWZ będą możliwe za zgodą obu stron umowy.

Pytanie  11:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  by  zamiast  porozumienia  wekslowego  została
podpisana deklaracja wekslowa? W przypadku odpowiedzi odmownej  prosimy o wskazanie treści
porozumienia wekslowego.
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę aby zamiast porozumienia wekslowego została
podpisana deklaracja wekslowa.

Pytanie  12:  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  warunkiem  uruchomienia  środków  będzie
ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? 
Odpowiedź:  Tak,   Zamawiający  potwierdza,  że  warunkiem uruchomienia  środków będzie
ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 13:  Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość
pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź:   Tak.  Zamawiający  potwierdza,  że  zabezpieczenia  pożyczki  będą  obejmować
wartość pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

Pytanie 14:  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? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 15:  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 SIWZ.

Pytanie 16: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa
ostatnie lata i okres bieżący.
-  kopii  kontraktu  NFZ  wraz  z  aneksem  aktualizującym  kwotę  finansowania  na  2013  rok  –
w przypadku zgody na cesję.
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia  dane finansowe w zakresie rachunku Zysków i Strat
oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący tj. na dzień 30.06.2013 r.

Pytanie 17: Prosimy o udostępnienie Wykonawcy załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni SIWZ w wersji edytowalnej na stronie internetowej.


