
Lublin, dnia 27 marca 2014 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-15/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie 1:  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 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: § 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 złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą 
Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. 

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, iż termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż wskazany
dla celów obliczenia ceny tj. 08.04.2014 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. 08-04-2014 r.

Pytanie 4: Zamawiający wskazuje w rozdziale IV oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy pożyczki, iż uruchomienie
środków nastąpi  w  terminie  2  dni  roboczych  licząc  od  podpisania  umowy,  po  ustanowieniu  prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu/ pożyczki określonego w § 8 projektu umowy oraz po otrzymaniu zgody na
przelew wierzytelności, o której mowa w § 7 ust. 3 projektu umowy. W związku z tym zapisem:
a) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do dotrzymania 2-dniowego terminu na
uruchomienie środków w przypadku brak ustanowienia zabezpieczeń  określonego w § 8 projektu umowy i
braku otrzymaniu zgody na przelew wierzytelności, o której mowa w § 7 ust. 3 projektu umowy. W takim
przypadku środki zostaną uruchomione po spełnieniu obu warunków wymienionych w pierwszym zdaniu.  
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  ,  że  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  dotrzymania  2-
dniowego  terminu  na  uruchomienie  środków  w  przypadku  brak  ustanowienia  zabezpieczeń
określonego w § 8 projektu umowy i  braku otrzymaniu zgody na przelew wierzytelności,  o której
mowa w § 7 ust. 3 projektu umowy. W takim przypadku środki zostaną uruchomione po spełnieniu
obu warunków wymienionych w pierwszym zdaniu.  

Pytanie  5: Prosimy Zamawiającego o odpowiedź,  czy w przypadku,  gdy Wykonawca nie  jest  Bankiem
zapisy § 9 ust. 2 projektu umowy nie mają zastosowania? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Bankiem zapisy § 9



ust. 2 projektu umowy nie mają zastosowania.

Pytanie 6: Prosimy o Zamawiającego o wskazanie rodzaju dodatkowych zabezpieczeń, o których mowa w §
10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy.
Odpowiedź:  Dodatkowe zabezpieczenie zależne będzie od żądania Banku/Pożyczkodawcy.

Pytanie  7: 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 wraz z ratami kapitałowymi.
Odpowiedź:  Raty odsetkowe będą płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.  Spłata rat
kapitałowych  następować będzie w ostatnim dniu roboczym, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu uruchomienia pożyczki.

Pytanie 8: Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez
Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni).
Odpowiedź:  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  o  aktualizacji  harmonogramu  w
terminie umożliwiającym prawidłowe dokonanie spłaty raty odsetkowej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca. 

Pytanie  9: Wykonawca w §10 ust.  4  projektu umowy wskazuje,  że  po upływie okresu wypowiedzenia
Zamawiający jest  zobowiązany do niezwłocznej  spłaty kredytu /  pożyczki  wraz z należnymi odsetkami,
zgodnie z § 3.  Prosimy o wskazanie poprawnego odwołania, gdyż § 3 traktuje o prowizji  oraz o braku
dodatkowych opłat od niewykorzystanego kapitału.
Odpowiedź:  §  10  ust.  4  wzoru  umowy  otrzymuje  brzmienie:  Po  upływie  okresu  wypowiedzenia
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej spłaty kredytu/pożyczki wraz z należnymi odsetkami
liczonymi od faktycznego stanu zadłużenia do dnia spłaty.

Pytanie 10:Prosimy o wydłużenie terminu (np. na 3 dni robocze), o którym mowa w § 5 ust. 6 projektu
umowy. Wynika to z faktu, iż wpływ ostatniej raty na rachunek Wykonawcy może odbyć się w godzinach
popołudniowych  (co  wynika  z  sesji  bankowych).  W takim przypadku  Wykonawca  nie  będzie  w stanie
dokonać rozliczenia dokonanych spłat w tym samym dniu co wpłata ostatniej raty. Prosimy o dokonanie
odpowiednich modyfikacji zapisów § 5 ust. 6.
Odpowiedź: § 5 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Bank/Pożyczkodawca dokona ostatecznego
rozliczenia  dokonanych  spłat  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  spłaty  ostatniej  raty
kredytu/pożyczki.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  spłaty  należności  wynikającej  z  ostatecznego
rozliczenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania ostatecznego rozliczenia.

Pytanie 11: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 12:Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość pożyczki
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość pożyczki
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

Pytanie 13: 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.
Zamawiający nie wymaga dołączenia wzoru umowy cesji do oferty.

Pytanie  14: 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 15: Wnosimy o wykreślenie zapisów §11 ust. 2. wzoru umowy pożyczki dot. kary umownej.
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 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 2014 rok. 
Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia  dane  finansowe  2013  rok   na  stronie  www.snzoz.lublin.pl
Zamawiający udostępni kopię kontraktu NFZ wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na
2014 rok wyłonionemu wykonawcy. 

Pytanie 17: Prosimy o udostępnienie Wykonawcy załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie www.snzoz.lublin.pl SIWZ w wersji edytowalnej.

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