
Lublin, dnia 5 marca 2014 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-11/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącym zapisów SIWZ na usługę udzielenia
kredytu/ pożyczki Zamawiający udziela  odpowiedzi,  zmienia treść SIWZ oraz przesuwa termin
składania i otwarcia ofert:

Pytanie  1: Ze  względu  na  okres  finansowania  Wykonawca  prosi  o  zgodę  na  zmianę
oprocentowania pożyczki w oparciu o WIBOR 6M.

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że kwota prowizji która została określona w SIWZ zostanie
potrącona w dniu uruchomienia pożyczki z kwoty wypłacanej pożyczki. 
Odpowiedź:  Spłata  prowizji  nastąpi  jednorazowo w dniu  uruchomienia  kredytu/pożyczki.
Zmawiający dopuszcza możliwość potrącenia prowizji  z kwoty wypłacanej pożyczki w dniu
uruchomienia pożyczki. 

Pytanie 3: Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych.
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia zaświadczenie o nadaniu NIP. Ponadto Zamawiający
informuje, że wyciąg z KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ems.ms.gov.pl, odpis z
KRS  zawiera  informacje  o  numerze  REGON,  statut  jest  dostępny  na  stronie
www.snzoz.lublin.pl pod zakładką: „Struktura”.

Pytanie 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań
wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz za okres bieżący.
Odpowiedź:Zamawiający  nie  prowadzi  ewidencji  struktury  wiekowej  należności  i
zobowiązań.

Pytanie 5: Wykonawca prosi o zestawienie pożyczek i kredytów wg. stanu na dzień 31.01.2014 r.
zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres
kredytowania oraz zabezpieczenie.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  6: Czy  możliwe  jest  uzyskanie  opinii  bankowych  nie  starszych  niż  1  miesiąc  przed
podpisaniem umowy.

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 7: W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji
jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana
przez NFZ.
Odpowiedź: Zamawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie  8: Prosimy  o  udostępnienie  danych  finansowych  –  stan  na  31.12.2013  r.  oraz  na
31.12.2012r.
Odpowiedź: Dane finansowe za 2012 rok  zostały udostępnione na stronie www.snzoz.lublin.pl
jako załącznik nr 2 do SIWZ, zaś za 2013 rok zostały udostępnione w dniu 3.03.2014 roku
wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców. 
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Pytanie  9: Czy Zamawiający  posiada  program naprawczy lub  restrukturyzacyjny?  Jeżeli  tak,  
to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 10: Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj.  liczba: zatrudnionych, łóżek
oraz hospitalizowanych.
Odpowiedź:  Szpital posiadał  zatrudnienie na dzień 31.01.2014 - 887 osób, liczbę łóżek: 872
oraz hospitalizowanych pacjentów w okresie 01.01.2013 do 31.12.2013. – 10 656  osób.

Pytanie 11: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki/kredytu.
Odpowiedź: Spłata kredytu/ pożyczki będzie następowała ze środków pozyskanych w ramach
kontraktu z NFZ.

Pytanie  12: Prosimy  o  udostępnienie  aktualnych  zaświadczeń  (ważne  3  miesiące)  z  Urzędu
Skarbowego  o  niezaleganiu  z  podatkami  oraz  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  
o niezaleganiu ze składkami.

      Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 13: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Urzędu  Skarbowego.  Jeśli  tak  to  prosimy
o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Odpowiedź: TAK,  wobec ZUS: kwota 189,1 tys. zł,  spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie 14: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie  ostatnich 6 miesięcy lub  
są  prowadzone  postępowania  sądowe  o  zapłatę  zobowiązań?  Jeśli  tak  to  prosimy   
o wskazanie ich wysokości.
Odpowiedź:  Obecnie jest prowadzone jedno postępowanie sądowe o zapłatę zobowiązań, przy
czym roszczenie objęte tym postępowanie zostało zapłacone i powód w tym zakresie cofnął
powództwo.

Pytanie  15: Prosimy  o  potwierdzenie,  że  za  dzień  roboczy  Zamawiający  przyjmuje  dni  
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:  Zamawiający za dzień roboczy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku za wy-
jątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 16: Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie do czasu spłaty pożyczki 
i  dodanie  w §  7 zapisu: „Pożyczkobiorca zobowiązuje  się  utrzymać niniejsze zabezpieczenie  o
wartości  nie  mniejszej  niż  kwota  pożyczki  oraz  odsetek  do  czasu  spłaty  zobowiązania
Pożyczkodawcy”
Odpowiedź:  Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie do czasu spłaty kredytu /
pożyczki o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek do czasu spłaty
zobowiązania Banku/ Pożyczkodawcy.

Pytanie 17: Czy Zamawiający zawrze umowę cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy ?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie 18: Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisu z  § 2 ust. 1 zgodnie z którym wypłata
pożyczki  nastąpi  w  terminie  2  dni  od  podpisania  umowy  po  otrzymaniu  zgody  
na  przelew z  NFZ.  Zgodnie  z  §  7  ust.  2  zamawiający  wystąpi  o  zgodę  w  terminie  7  dni  od



podpisania  umowy  i  w  terminie  7  dni  od  jej  uzyskania  przedstawi  wykonawcy,  
co może znacznie wydłużyć termin wypłaty pożyczki?
Odpowiedź:   Zamawiający  wystąpi  o  zgodę na przelew niezwłocznie  po zawarciu  umowy
kredytu/pożyczki. Zamawiający liczy na otrzymanie tejże zgody w terminie 2 dni. 

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie,  że ostateczna wypłata  pożyczki  nastąpi  po ustanowieniu
przez Zamawiającego zabezpieczeń określonych w §7 i §8 wzoru umowy?
Odpowiedź:  Ostateczna  wypłata  pożyczki  nastąpi  po  ustanowieniu  przez  Zamawiającego
zabezpieczeń określonych w §7 i §8 wzoru umowy.

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę przy rozstrzyganiu sporów na zmianę właściwości
miejscowej sądu na właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie  21: Prosimy o  odpowiedź,  czy 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 maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża na to zgodę. 

Pytanie  22: Czy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  postawienia  w  stan  natychmiastowej
wymagalności  całości  pozostałej  do  spłaty  należności  wraz  z  należnościami  ubocznymi  w
przypadku  powzięcia  przez  Pożyczkodawcę  informacji  o  planowanym  przekształceniu
Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu w taką spółkę?
Odpowiedź:  Zamawiający  przewiduje  możliwość  postawienia  w  stan  natychmiastowej
wymagalności  całości  pozostałej  do  spłaty  należności  wraz  z  należnościami  ubocznymi  w
przypadku  powzięcia  przez  Pożyczkodawcę  informacji  o  planowanym  przekształceniu
Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu  w taką spółkę.

Pytanie 23: Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych
na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym
dane:  kwota,  cel,  nazwa  projektu,  nazwa  projektu,  środki  finansowania  z  podziałem na  środki
własne,  pochodzące  z  Budżetu  Państwa,  Organu  Założycielskiego,  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego, UE.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

 
Pytanie 24: Wykonawca prosi o udostępnienie do wglądu Kontraktu z NFZ na którym zostanie
ustanowiona cesja oraz o podanie numeru i wartości kontraktu mającego stanowić zabezpieczenie;
jeśli jest to możliwe przedstawienie jego kopii.
Odpowiedź:  Umowa nr 03-11-04-00095-02 z dnia 31.12.2010 r. o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej   -  opieka  psychiatryczna  i  leczenie  uzależnień  na  kwotę  40  011  679,97  zł,
przedłużona  aneksem  nr  1  na  2014  r.  Treść  umowy  będzie  udostępniona  do  wglądu  po
wyłonieniu Wykonawcy. 

Pytanie 25: Czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki, jest wolny
od innych zabezpieczeń? W przypadku gdy stanowi zabezpieczenie innego podmiotu prosimy o
podanie  informacji  do  jakiej  wysokości  jest  ustanowione  to  zabezpieczenie  oraz  terminu  jego
wygaśnięcia.
Odpowiedź:  Na  kontrakcie,  który  ma  stanowić  zabezpieczenie  wnioskowanej  pożyczki,/
kredytu   jest  ustanowiona  cesja  wierzytelności  do  wysokości  4,5  mln  zł.,  z  terminem
wygaśnięcia na dzień 23.08.2015 r. 



Pytanie 26: Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: „W przypadku
naruszenia  terminów  i  wysokości  płatności  jakiejkolwiek  należności  wynikających  
z  umowy pożyczki/kredytu Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności
pozostałą do spłaty część długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać od
Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi
Pożyczkodawcy.  Od  dnia  postawienia  pożyczki  w  stan  natychmiastowej  wykonalności  od
pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek
właściwych dla zadłużenia przeterminowanego”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  27: Czy możliwe  jest  uzyskanie  opinii  bankowych  nie  starszych  niż  1  miesiąc  przed
 podpisaniem umowy.

       Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci:
·  pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego,
·  poręczenia  Organu  Założycielskiego  (w  przypadku  zgody  prosimy  o  informację  
do  jakiej  kwoty  zostanie  udzielone  poręczenie  oraz  przedstawienie  danych  finansowych
poręczyciela). 

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 29:  Z uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność ich wyjaśnienia oraz krótki pozostały
czas  na  zadawanie  ewentualnych  kolejnych  zapytań,  związanych  szczególnie  z  częścią
operacyjna  zamówienia,  gwarantujący  prawidłowe  przygotowanie  oferty  wnosimy  
o przesunięcia terminu składania ofert do dnia 21.03.2014 r..

     Odpowiedź: Zgodnie z  „INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWAR-
CIA OFERT” zawartą w niniejszym piśmie. 

Pytanie  30: 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 postanowień SIWZ.

Pytanie  31: Prosimy  o  podanie  ostatecznego  terminu  uruchomienia  kredytu/pożyczki,  np.
30.06.2014 r. 
Odpowiedź:  Ostateczny  termin  uruchomienia  kredytu/pożyczki  nastąpi  po  ustanowieniu
przez Szpital wszystkich prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki. 

Pytanie 32: Czy do celów obliczania oprocentowania kredytu/pożyczki należy przyjąć, że rok liczy
360 dni a miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni (tak jak zostało określone w SIWZ – co zawyża
wysokość odsetek), czy też przyjmując, że każdy miesiąc liczy 30 dni? 
Odpowiedź:  Do celów  obliczania  oprocentowania  kredytu/pożyczki  należy  przyjąć,  że  rok
liczy 360 dni a miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni tak jak zostało określone w SIWZ. 

Pytanie  33: Prosimy  o  przedstawienie  prognoz  finansowych  na  okres  kredytowania  oraz
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. 
Odpowiedź: Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie 34: Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie
starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. 



Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia zaświadczenie o nadaniu NIP. Ponadto Zamawiający
informuje, że wyciąg z KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ems.ms.gov.pl, odpis z
KRS  zawiera  informacje  o  numerze  REGON,  statut  jest  dostępny  na  stronie
www.snzoz.lublin.pl pod zakładką: „Struktura”.

Pytanie 35: Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych,
łóżek oraz hospitalizowanych. 
Odpowiedź:  Szpital posiadał  zatrudnienie na dzień 31.01.2014 - 887 osób, liczbę łóżek: 872
oraz hospitalizowanych pacjentów w okresie 01.01.2013 do 31.12.2013. – 10 656  osób.

Pytanie  36: Prosimy  przedstawienie  uchwały  odpowiedniego  organu  wyrażającej  zgodę  na
zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie  37: Prosimy o  potwierdzenie,  że  jako  dni  wolne  od  pracy Zamawiający  rozumie  dni
ustawowo wolne od pracy oraz soboty. 
Odpowiedź:  Zamawiający  za  dzień  roboczy  przyjmuje  dni  od  poniedziałku  do  piątku  za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie
dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. 

Pytanie  38: Czy  podmiot  tworzący  planuje  przekształcenie  Zamawiającego  w  spółkę  prawa
handlowego w trakcie okresu kredytowania? 
Odpowiedź:  Podmiot tworzący nie  planuje przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa
handlowego w trakcie okresu kredytowania.

Pytanie  39: Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  celu  dokonywania  oceny  sytuacji  finansowej  i
gospodarczej  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  zapisami  projektu  umowy  –
Zamawiający zobowiąże się do 
1)  dostarczania  Wykonawcy  w  okresach  rocznych,  w  terminie  do  25.  lipca  danego  roku,
sprawozdania  finansowego  za  rok  poprzedni  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat,  informacja
dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Zamawiający podlega obowiązkowi
badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;

2) składania Wykonawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie
danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i
strat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.  zobowiązanie.

Pytanie 40: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. 
Odpowiedź:  Spłata kredytu/ pożyczki będzie następowała ze środków pozyskanych w ramach
kontraktu z NFZ.

Pytanie 41: Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i
pozostałe,  z wyszczególnieniem jakiej  kategorii  przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych
segmentów. 
Odpowiedź:  Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie  42: Prosimy  o  przedstawienie  poszczególnych  pozycji  pozostałych  przychodów
operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości przychodów wynikających z
art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych
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innych ustaw. 
Odpowiedź : Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie 43: Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. 
Odpowiedź: Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie 44: Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. 
Odpowiedź:  Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie 45: Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. 
Odpowiedź: Zmawiający podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie 46: Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli  nie prosimy o
informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. 
Odpowiedź: Zobowiązania cywilnoprawne nie są w całości regulowane terminowo. 

Pytanie 47: Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie
ich wysokości oraz okresu spłaty. 
Odpowiedź: TAK,  wobec ZUS: kwota 189,1 tys. zł,  spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie  48: Prosimy  o  przedstawienie  struktury  wiekowej  należności  i  zobowiązań
Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  prowadzi  ewidencji  struktury  wiekowej  należności  i
zobowiązań.

Pytanie 49: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone  postępowania  egzekucyjne?  Jeśli  tak  to  prosimy  o  wskazanie  wysokości  zajęć
komorniczych  w  kolejnych  miesiącach  poprzez  wyrażenie  wartości  w  procentowej  relacji  do
miesięcznych przychodów z NFZ. 
Odpowiedź:  W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone postępowania egzekucyjne. 

Pytanie 50: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli  tak to prosimy o wskazanie ich
wysokości. 
Odpowiedź: Obecnie jest prowadzone jedno postępowanie sądowe o zapłatę zobowiązań, przy
czym roszczenie objęte tym postępowanie zostało zapłacone i powód w tym zakresie cofnął
powództwo.

Pytanie 51: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i
US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie
posiada,  prosimy  o  informację,  czy  zostaną  one  przedstawione  przed  zawarciem  umowy  lub
wypłatą kredytu/pożyczki. 

       Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń z ZUS i US i nie zostaną one
przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki.

Pytanie 52: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych.
Jeżeli  w  obecnej  chwili  Zamawiający ich  nie  posiada,  prosimy o  informację,  czy zostaną  one
przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. 

      Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii banko-
wych i nie zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki.



Pytanie 53: Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny?  Jeżeli  tak,
prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu
Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 54: Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego,
zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna
kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca
umowy, rodzaj zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  55: Jeżeli  Zamawiający  posiada  nadwykonania  kontraktu  z  NFZ,  prosimy  o  podanie
informacji  jaki jest  ich poziom w roku bieżącym, jaki był  w roku poprzednim oraz jaka część
została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  56: Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na
przestrzeni ostatnich 4 lat  finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym
dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z
Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

      Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  57: Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na
przestrzeni  ostatnich  4  lat  finansowanych  z  funduszu  centralnego  (MZ)  w  zestawieniu
zawierającym dane tj.:  kwota,  cel,  nazwa projektu,  środki finansowania (z podziałem na środki
własne,  pochodzące  z  Budżetu  Państwa,  Organu  Założycielskiego,  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego, UE).
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie 58: Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2012: wprowadzenie
oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym,
raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. 
Odpowiedź: Dane finansowe  za 2012  w postaci bilansu i RZIS rok zostały udostępnione na
stronie www.snzoz.lublin.pl.  Innych danych za 2012 r. zamawiający nie udostępnia. 

Pytanie  59: Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  przedstawi  dodatkowe  zabezpieczenie
kredytu/pożyczki w postaci:

a. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji  w trybie art.  97 ustawy z
dnia  29 sierpnia  1997 r.  Prawo  bankowe  do  wysokości  200%  kwoty
kredytu/pożyczki 

b. pełnomocnictwa  do  rachunku  bieżącego  Zamawiającego  –  w  przypadku  zgody
prosimy o wskazanie tego rachunku

       Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  60: Czy Zamawiający zgadza  się  na  wprowadzenie  zapisu  w  umowie  o  konieczności
ustanowienia  przez  Zamawiającego  dodatkowego  zabezpieczenia  kredytu/pożyczki  w  postaci
poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o
podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia
Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo
uchwały  właściwego  organu  podmiotu  tworzącego  w  sprawie  likwidacji  lub  połączenia

http://www.snzoz.lublin.pl/


Zamawiającego,  jak  również  w  przypadku  zawarcia  porozumienia  dotyczącego  połączenia
Zamawiającego  z  innym  podmiotem,  a  także  w  przypadku  sporządzenia  stosownego  aktu
przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia
poręczenia  podmiotu  tworzącego  SPZOZ  w  terminie  30  dni  od  dnia  przedstawienia
Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do
postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 

       Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  61: Prosimy  o  udostępnienie  SIWZ  oraz  załączników  w  wersji  edytowalnej  (WORD
zamiast PDF). 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia SIWZ oraz załączniki w wersji edytowalnej.

Pytanie 62: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do
dnia  10.03.2014  r.,  godz.  11:00.  Wykonawca  uzasadnia  swoją  prośbę  koniecznością
przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego,
polegającej  między  innymi  na  ocenie  finansowej  oraz  analizie  stanu  prawnego  przedmiotu
finansowania  oraz  Kredytobiorcy.  Analiza  ta  nie  jest  możliwa  do  przeprowadzenia  w okresie
zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę wykonawców mogących wziąć udział
w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty. 

     Odpowiedź: Zgodnie z „INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWAR-
CIA OFERT” zawartą w niniejszym piśmie. 

Pytanie 63: Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.
Odpowiedź: Szpital posiada 872 łóżka. 

Pytanie  64: Prosimy o  odpowiedź,  czy 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 maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża na to zgodę. 

Pytanie  65: Prosimy o  wyrażenie  zgody na wprowadzenie  do 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  30 – dniowy termin). 
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 SIWZ.

Pytanie  66: 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:  § 16 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.



2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron. 

Pytanie 67: 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 na to zgodę. 

Pytanie 68: Prosimy o potwierdzenie, iż termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż
wskazany  dla  celów  obliczenia  ceny  tj.  14-03-2014  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: Termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż wskazany dla celów
obliczenia ceny tj. 14-03-2014 r.

Pytanie 69: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający traktuje sobotę jako dzień roboczy?
Odpowiedź: Zamawiający  nie traktuje soboty  jako dzień roboczy. 

Pytanie 70: Zamawiający w rozdziale III pkt. 2 wskazuje, ze spłata rat pożyczki następować będzie
w  ostatnim  dniu  roboczym,  począwszy  od  miesiąca  następującego  po  miesiącu  uruchomienia
pożyczki, natomiast odsetki płatne na koniec każdego miesiąca. Prosimy o potwierdzenie, że należy
przyjąć, że raty odsetkowe będą płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
Odpowiedź: Raty odsetkowe będą płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

Pytanie 71: Prosimy o potwierdzenie, że w celu złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR  z
dnia uruchomienia pożyczki tj. 14-03-2014r.? Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność
wszystkich ofert w postępowaniu.
Odpowiedź: Dla celów obliczenia wartości oferty należy przyjąć średnią  stawkę WIBOR 1M
z miesiąca lutego 2014 r. powiększoną o stałą marżę Banku/Pożyczkodawcy, przy założeniu, że
dzień uruchomienia kredytu/pożyczki  przypada na dzień 14.03.2014 r. 

Pytanie  72: Ze  względu  na  długi  okres  finansowania  zwracamy się  z  prośbą  o  umożliwienie
oparcia oprocentowania pożyczki na zmiennej stopie WIBOR 6M zamiast na stopie WIBOR 1M.
WIBOR  6M  w  wystarczającym  stopniu  zabezpiecza  ryzyko  zmiany  stóp  procentowych,  a
jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 73: Prosimy o zmianę zapisu § 15 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ na
następujący:
„Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Pożyczkodawcy. ”

       Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 74: W § 6 ust.  2 wzoru umowy pożyczki Zamawiający wskazuje,  że za dzień zapłaty
uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  pod  warunkiem,  że  dzień
obciążenia  rachunku  bankowego  jest  dniem wpływu środków na  rachunek  Pożyczkodawcy,  na
którym jest  ewidencjonowana pożyczka.  Prosimy o potwierdzenie,  że w przypadku, gdyż dzień
obciążenia  rachunku  Pożyczkobiorcy  nie  będzie  jednocześnie  dniem  wpływu  na  rachunek
Pożyczkodawcy, za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy.

Odpowiedź:  W przypadku,  gdy  dzień  obciążenia  rachunku  Pożyczkobiorcy  nie  będzie
jednocześnie dniem wpływu na rachunek Pożyczkodawcy, za dzień zapłaty uznaje się dzień



wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy.

Pytanie 75: Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość
pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki/kredytu  będą obejmować
wartość pożyczki/kredytu  wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia. 

Pytanie  76: Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  zawrze  z  Wykonawcą  odrębną  umowę  cesji  z
kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? 
Umowa cesji  z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po
spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający
wymaga dołączenia wzoru umowy cesji do oferty?
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  zawrze  z  Wykonawcą  odrębną  umowę  cesji
z  kontraktu  z  NFZ  na  wzorze  Wykonawcy  celem  zabezpieczenia  udzielanej  kwoty
pożyczki/kredytu. 

Pytanie 77: W § 13 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający wskazuje,
że Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego
oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

W związku z tym, że Wykonawcy finansują swoją działalność również z  zewnętrznych źródeł,
np. pozyskując kredyty bankowe prosimy o korektę powyższego zapisu o dodanie zapisu „niniejszy
zakaz  nie  dotyczy  ustanawiania  zastawu  bądź  cesji  na  rzecz  banku  oraz  instytucji  trzecich
zajmujących  się  udzielaniem  finansowania”.  Zgoda  na  powyższe  pozwoli  Wykonawcy  na
pozyskanie tańszego finansowania na realizację zamówienia co w bezpośredni sposób przyczyni się
do możliwości obniżenia ceny złożonej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zmianę postanowień SIWZ. 

Pytanie 78: Wnosimy o wykreślenie zapisów §11 ust. 2 jako sprzecznych z istotą kary umownej
wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co
naruszających również art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. 
Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym
zastrzeżeniem  umownym,  wedle  którego  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania,  lub
nienależytego  wykonania  zobowiązania  niepieniężnego  nastąpi  przez  zapłatę  określonej  sumy
pieniężnej.  Kara  umowna  ma  charakter  akcesoryjny  w  tym znaczeniu,  że  jej  zastrzeżenie  jest
wiążące dla stron tylko wówczas,  gdy związane jest  ze zobowiązaniem, którego niewykonania,
względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara
umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania
głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub
jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje
odszkodowanie  należne  wierzycielowi.  Kara  umowna  powiązana  z  naruszeniem  zobowiązań
dodatkowych,  nie  związanych  z przedmiotem świadczenia,  tak  jak  została  ukształtowana przez
Zamawiającego,  nie  stanowi  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  zatem  jest  ona
sprzeczna z istotą kary umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego.

Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  25  października  2013  roku
(Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych
z  przedmiotem  zamówienia,  skład  orzekający  uznał,  że  kary  umowne  zastrzeżone  przez



Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
zamówienia,  a  zatem  tego  rodzaju  kary  należy  uznać  za  przekroczenie  przez  Zamawiającego
przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie
zamówienia  publicznego.  „(…)Zgodnie  z  zasadami  obowiązującego  porządku  prawnego
uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż
zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych
ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c.,
zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego a takie działanie
lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony” . 
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż Zamawiający przewidział w/w kare umowną za
odstąpienie przez niego od umowy na skutek opóźnienia w postawieniu przez Wykonawcę środków
z przedmiotowego kredytu/pożyczki. Zgodnie z art. 483 par 1 KC:

„Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej  z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”

Z powyższego przepisu wynika, iż dopuszczalne jest zastrzeganie obowiązku zapłaty kary umownej
jedynie  w przypadku niewykonania  lub  nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Konstrukcja zaproponowana przez Zamawiającego w tym przetargu w istocie oznacza sankcję w
postaci kary umownej  za niezrealizowania zobowiązania o charakterze pieniężnym (podstawienie
przez  Wykonawcę  do dyspozycji  Zamawiającego  środków finansowych),  a  zatem jest  to  zapis
nieważny.  Za  opóźnienie  w  przedmiocie  udostępnienia  środków  finansowych  z  w/w
kredytu/pożyczki Zamawiający winien naliczyć jedynie odsetki, a nie nakładać sankcje w postaci
kary umownej, po uprzednim odstąpieniu od umowy, które w tych okolicznościach zmierzałoby
jedynie do ukrycia faktu naliczenia kary umownej za niezrealizowania zobowiązania pieniężnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  taką zmianę postanowień SIWZ. 

Pytanie 79: 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 2014 rok. 
Odpowiedź:  Niezbędne  dane  finansowe  potrzebne  do  przygotowania  oferty  zostały
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 80: Prosimy o udostępnienie Wykonawcy załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia Wykonawcy SIWZ w wersji edytowalnej. 

Pytanie 81: Czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu / pożyczki,
jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana
lub przedawniona?
Odpowiedź:  Kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu / pożyczki, jest
wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub
przedawniona. Na kontrakcie, który ma stanowić zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki, jest
ustanowiona cesja wierzytelności do wysokości 4,5 mln zł.  

Pytanie 82:  Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli  tak to prosimy o wskazanie ich



wysokości.
Odpowiedź: Obecnie jest prowadzone jedno postępowanie sądowe o zapłatę zobowiązań, przy
czym roszczenie objęte tym postępowanie zostało zapłacone i powód w tym zakresie cofnął
powództwo.

Pytanie 83:  Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot
zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W
przypadku  braku  zaległości  czy  Zamawiający  zgadza  się  na  udostępnienie  zaświadczeń  ze
wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?
Odpowiedź: TAK,  wobec ZUS: kwota 189,1 tys. zł,  spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie 84: Wykonawca prosi o zestawienie kredytów / pożyczek / leasingów i innych umów o tym
charakterze  wg  stanu  na  dzień  31.12.2013,  zawierającego  nazwę  instytucji  finansowej,  rodzaj
transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.
Odpowiedź:  Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie 85: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować relacje pomiędzy par. 3.2 a par. 5.3 Umowy.
Obecne brzmienie nie jest spójne, bowiem Zamawiający może nie wykorzystać części kredytu /
pożyczki.
Odpowiedź: Odpowiedź zawarta jest w § 5 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie 86: Czy Zamawiający mógłby wskazać w par. 3.1 Umowy kredytu / pożyczki, że prowizja
będzie pobierana od postawienia do dyspozycji kredytu / pożyczki o którym mowa w par. 2.1, a nie
od jego udzielenia?

Odpowiedź: § 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Bank / Pożyczkodawca pobierze od Zamawiającego  prowizję w wysokości .......od kredytu /
pożyczki postawionego do dyspozycji Zamawiającego..
 
Pytanie 87: Czy Zamawiający mógłby rozważyć dokonanie zmiany par. 6.2 Umowy w taki sposób,
aby dniem zapłaty raty kredytowo-odsetkowej, jako świadczenia pieniężnego będącego długiem
oddawczym w rozumieniu art. 454 § 1 k.c., był dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  88:  Czy Zamawiający mógłby rozważyć  zmianę  par.  7.4  i  par.  8.2  Umowy kredytu  /
pożyczki  tak  aby udzielone  zabezpieczenie  zabezpieczało  wszelkie  roszczenia  Kredytodawcy  /
Pożyczkodawcy wynikające z Umowy,  w tym roszczenie o zapłatę odsetek karnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie  89:  Czy  Zamawiający  mógłby  rozważyć  wykreślenie  par.  11.3  Umowy?  Zapłata  kar
umownych  powinna  być  wyłącznym  instrumentem  zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego
związanego z podstawą ich naliczania.  Tak postawiony wymóg jest  nie  do zaakceptowania  dla
podmiotu finansującego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 90:  Czy Zamawiający mógłby rozważyć dopisanie w par. 10.2 po słowach „zagrożenia
upadłością Zamawiającego” następujące określenia „lub zagrożenia nieterminową spłatą kredytu /
pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Zamawiającego”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 91:  Par.  7 projektu Umowy nie przewiduje sytuacji,  w której  Zamawiający nie uzyska



zgody organu założycielskiego i/lub Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowie w Lublinie na
dokonanie cesji wierzytelności przysługujących mu wobec NFZ. Czy umowa kredytu / pożyczki
ulegnie rozwiązaniu? Jaki jest tryb postępowania w takiej sytuacji?
Odpowiedź: Umowa ulegnie rozwiązaniu.

Pytanie  92:  Czy  Zamawiający  mógłby  potwierdzić,  że  kredyt  /  pożyczka  nie  ma  charakteru
odnawialnego?
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że   kredyt  /  pożyczka  nie  ma  charakteru
odnawialnego.

Pytanie 93: Czy Zamawiający może potwierdzić,  że zgodnie z  par.  11 ust.  2 projektu umowy
kredytu / pożyczki jeśli Wykonawca nie złożył oferty z prowizją to oznacza, że nie będzie płacił
kary, o której mowa w/w paragrafie?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z par. 11 ust. 2 projektu umowy kredytu /
pożyczki jeśli Wykonawca nie złożył oferty z prowizją to oznacza, że nie będzie płacił kary,
o której mowa w/w paragrafie.

Pytanie 94:  Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dla pierwszego okresu oprocentowania została
zastosowana stawka WIBOR z dnia wypłaty kredytu / pożyczki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  95: Czy Zamawiający wyraża  zgodę,  aby zmiana  oprocentowania  stawki WIBOR 1M
następowała  pierwszego  dnia  roboczego  miesiąca,  rozpoczynającego  dany okres  rozliczeniowy,
stawką WIBOR z tego dnia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 96: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby pierwszy okres oprocentowania rozpoczynał się w
dniu  wypłaty  kredytu  /  pożyczki  a  kończył  ostatniego  dnia  miesiąca  po  miesiącu,  w  którym
nastąpiła wypłata kredytu / pożyczki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby pierwszy okres oprocentowania rozpoczynał się
w dniu wypłaty kredytu / pożyczki a kończył ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym
nastąpiła wypłata kredytu / pożyczki.

Pytanie 97: Czy Zamawiający potwierdza, że kolejne okresy odsetkowe (za wyjątkiem pierwszego)
będą zaczynać się pierwszego a kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza taką ewentualność,  że kolejne okresy odsetkowe (za
wyjątkiem  pierwszego)  będą  zaczynać  się  pierwszego  a  kończyć  ostatniego  dnia  miesiąca
kalendarzowego.

Pytanie 98: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy Cesji kontraktu z NFZ na wzorze
Wykonawcy?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy Cesji kontraktu z NFZ na wzorze
Wykonawcy.

Pytanie 99:  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nazewnictwa w umowie kredytu / pożyczki na:
„Kredytobiorca / Pożyczkobiorca” dla Zamawiającego i „Finansujący” dla Wykonawcy?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 100: Czy Zamawiający przewiduje niewykorzystanie całej kwoty kredytu / pożyczki?
Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje niewykorzystania całej kwoty kredytu / pożyczki.

Pytanie  101:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  powiadomienie  Wykonawcy  o  możliwości



wcześniejszej  spłaty  na  min.  30  dni  przed  jej  wykonaniem w celu  podpisania  odpowiedniego
wniosku zgodnie z procedurami dotyczącymi wcześniejszej spłaty Umowy Kredytu / Pożyczki?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 102: Czy Zamawiający potwierdza, iż ewentualna wcześniejsza splata kredytu / pożyczki
nastąpi w dacie płatności rat?
Odpowiedź:   Zamawiający  nie  potwierdza,  iż  ewentualna  wcześniejsza  splata  kredytu/
pożyczki nastąpi w dacie płatności rat.

Pytanie  103:  Czy  Zamawiający  zgadza  się  na  wprowadzenie  do  umowy  kredytu  /  pożyczki
zapisów  dotyczących  odsetek  za  opóźnienie  w  płatnościach  w  wysokości  maksymalnej  tj.
czterokrotności stopy kredytu lombardowego?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie do umowy kredytu /  pożyczki
zapisów  dotyczących  odsetek  za  opóźnienie  w  płatnościach  w  wysokości  maksymalnej
tj. czterokrotności stopy kredytu lombardowego.

Pytanie 104: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wypłaty kredytu / pożyczki w marcu 2014,
zapłata pierwszej raty nastąpi 30/04/2014.
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający   potwierdza,  że  w przypadku wypłaty  kredytu /  pożyczki
w marcu 2014, zapłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30/04/2014.

Pytanie 105: Prosimy o rozważenie wprowadzenia do umowy kredytu / pożyczki zapisu, iż zapłata
pierwszej raty kapitałowo odsetkowej nastąpi 30/04/2014 bez względu na termin wypłaty kredytu /
pożyczki,  gdyż zaproponowane w rozdziale III pkt 4.2 SIWZ, przesuniecie płatności raty może
skutkować naliczeniem wyższych odsetek, niż wskazane w ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  106:  Prosimy o  rozważenie  zastosowania  stawki  WIBOR z  pierwszego  dnia  miesiąca
zamiast średniej z poprzedniego miesiąca.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 107: W związku z tym, iż Wykonawca może nie prowadzić wpłat gotówkowych, prosimy
o usunięcie zapisu o możliwości takich wpłat (par.5 punkt 5 wzoru umowy).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 108: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę jurysdykcji  na sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający  na  podstawie  art.  38 ust.  4  ustawy z  dnia  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w
zakresie załącznika nr 3 Projekt umowy:          
§7 ust. 2 i 3 projektu umowy otrzymują brzmienie: 

„2.W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kredytu  / pożyczki Zamawiający złoży wniosek
do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie o wyrażenie zgody na
dokonanie przedmiotowej cesji.
3.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przesłania  do  Banku/  Pożyczkodawcy pisma
zawierającego  zgodę,  o  której  mowa w ust.  2  w terminie  2  dni  o  dnia  jej  otrzymania.  W
przypadku zawarcia nowej umowy z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia



w Lublinie  w  czasie  obowiązywania  umowy niniejszej,  Zamawiający  zobowiązany jest  do
przesłania do Banku / Pożyczkodawcy pisma zawierającego zgodę, o której mowa w ust. 2, w
terminie  do  14  dni  roboczych  liczonych  od  dnia  zawarcia  nowej  umowy z  Wojewódzkim
Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.”

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  3)  ustawy z  dnia  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ
w Rozdziale XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, który otrzymuje
brzmienie:
„1.Oferty należy składać do dnia 10.03.2014 r. do godz.  11:00  w Kancelarii  Szpitala  –  20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.
2.Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu  10.03.2014r. o  godz.  11:30 w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.”


