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                                                                                                            Sokółka dn. 16.03.2018r  
 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na na usługę: udzielenia pożyczki lub kredytu w wysokości  
7.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

 
Znak sprawy: POŻYCZKA / KREDYT DLA SPZOZ W SOKÓŁCE / 2018 

 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zamierza w okresie realizacji 
zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na dzień dzisiejszy o planach Organu Tworzącego 
dotyczących przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. 

2. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  W razie 
udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada Plan restrukturyzacji rozwojowej z dnia 31.05.2017 r. zatwierdzony przez 
Zarząd Powiatu Sokólskiego. Zamawiający udostępni drogą e-mail.  

3. Prosimy o wskazanie następujących informacji: 

a) aktualnej liczby łóżek,  

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, 

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 i 2017 roku, 

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 i 2017 roku. 

Odpowiedź:  Adn. a) aktualna liczba łóżek w SP ZOZ w Sokółce wynosi 200 szt, w tym: 

- chirurgia ogólna – 28 

- pediatria – 18 

- anestezjologii i intensywnej terapii-  5 

- medycyna peliatywna – 6 

- ginekologiczno-położniczy – 15 

- chirurgii urazowo-ortopedycznej – 23 

- internistyczno-kardiologiczny -  48 

- rehabilitacja – 27 

- SOR – 6 

- zakład opiekuńczo-leczniczy – 24 

Adn.b) aktualna liczba pracujących osób w szpitalu wynosi  414, w tym:  61 lekarzy (umowy o pracę oraz umowy  
cywilno-prawne) 

Adn.c) Ilość hospitalizowanych pacjentów w roku 2016 wyniosła 7564, natomiast  w roku 2017 – 7332 osoby. 

Adn.d) ilość wykonanych zabiegów operacyjnych w roku 2016 wyniosła 2421, natomiast w roku 2017- 2375. 

 

4. Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości 
inwestycji oraz krótkiego opisu. 

Odpowiedź: W roku 2015 nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych (aparatury medycznej) wyniosły 
ok. 258 000 zł. 
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W ramach  projektu RPOWP „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” nakłady na oprogramowanie oraz 
informatyzację szpitala wyniosły ok. 1 019 000 zł. 

 W roku 2016 nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych (aparatury medycznej) wyniosły ok. 149 000 
zł. 

 W roku 2017 SP ZOZ  zlecił wykonie dokumentacji projektowej w ramach dwóch wniosków składanych do 
RPOWP: 

 „Instalacja odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sokółce” 

-„Nadbudowa/rozbudowa/przebudowa części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku 
operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, na łączny koszt ok. 
292 000 zł. 

Nakłady inwestycyjne w roku 2017 na zakup środków trwałych (aparatury medycznej) wyniosły ok. 121 000 zł. 

5. Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty 
rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. 

Odpowiedź: Zamawiający zaplanował  trzy etapową realizację zadań inwestycyjnych, tj.: 
 I etap inwestycji, przewidziany na lata 2018- 2019, którego przedmiotem jest: 

  Nadbudowa bloku operacyjnego nad istniejącym parterowym, podpiwniczonym blokiem „E”, 

  Rozbudowa bloku „E” o dwie klatki schodowe zapewniające zgodną z przepisami ewakuację  

z budynku 

 Przebudowa piętra I bloku ”B” na potrzeby śluz bloku operacyjnego i szatni personelu, 

  Rozbudowa o łącznik na poziomie I piętra łączący istniejący blok „B” z projektowaną nadbudową nad 

blokiem ”E”, 

  Wyposażenie bloku operacyjnego, 

  Sprzęt medyczny dla bloku operacyjnego oraz Poradni chirurgicznej.  

 
   II etap inwestycji, przewidziany na lata 2019-2020, którego przedmiotem jest przebudowa budynku na 

potrzeby   OAiIT, zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego,  

  III etap inwestycji, przewidziany na lata 2018-2019, którego przedmiotem jest przebudowa części parteru na 

potrzeby Centralnej Sterylizatorni oraz zakup wyposażenia. 

 

6. Prosimy o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/12/2017 lub nowsze 
dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 14.03.2018 r. Strukturę należności 
Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

7. Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. : 

a) wysokość nadwykonań za rok 2017,    

b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, 

c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), 

d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach      (ugoda, 
sprawa sądowa). 

Odpowiedź: 

 Adn. a) Wartość nieopłaconych nadwykonań za rok 2017 wyniosła 9 157,43 zł. 

Adn. b) Szpital nie posiada nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, 

Adn. c) Szpital nie posiada roszczeń spornych wobec NFZ, 

Adn. d) Rozliczenie nadwykonań z NFZ  nastąpiło w drodze podpisanych ugód. 

8. Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt / pożyczka / leasing / 
produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:   

 

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: 



L.P. 

Rodzaj produktu 
(kredyt, pożyczka, 
leasing/produkty 
restrukturyzacyjne
/inne) 

Podmiot 
udzielający 
finansowania 

Kwota 
udzielonego 
finansowania 

Kwota 
pozostała 
do spłaty 

Okres 
pozostały 
do spłaty 

Wysokość 
miesięcznej 
raty 

Zabezpieczenie 
(w przypadku 
zabezpieczenia 
w formie cesji 
wierzytelności 
proszę wskazać 
numer kontraktu) 

1. POŻYCZKA NFOŚGIW 1 678 960,00 380 024,10 
30.06.2018
20.12.2020 

37 575,00 
Weksel in blanco 
z deklaracja 
wekslową 

2. 
KREDYT w 
rachunku 
bieżącym  

Bank 
spółdzielczy w 
Białymstoku 

600 000,00 0,00 
Umowa 
zawarta do 
31.05.2019 

Limit do 
600 000 zł do 
bieżącego 
wykorzystania 

Weksel in 
blanco, hipoteka, 
przelew 
wierzytelności  z 
umowy NFZ na 
ZOL 

 

9. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014   i 2016. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

10. Prosimy o wskazanie sposobu pokrycia straty w latach 2014 – 2016.  

Odpowiedź: Zamawiający za okres 2015-2016 uzyskał dodatni wynik finansowy, natomiast w roku 2014 strata 
nie przewyższyła wartości amortyzacji. Organ Założycielski nie miał obowiązku pokrywania powstałej straty, 
Szpital pokrył ujemny wynik z wypracowanych zysków w latach następnych. 

11. Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31.12.2017r.                             

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

12. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu SPZOZ w Sokółce. 

 Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

13. Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz 
postepowań egzekucyjnych.  

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy jest w trakcie jednej  sprawy sądowej, roszczenie dotyczy 
zadośćuczynienia na wartość 1 000 000 zł. 

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US? 

Odpowiedź: Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania podatkowe wobec US  oraz z tyt. 
składek wobec ZUS. 

15. Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości wobec US, ZUS. 

16. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody 
ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.  

Odpowiedź: nie dotyczy 

17. Prosimy o: 

a)  wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr kontraktu, 
data zawarcia, okres obowiązywania), 

b) udostępnienie kopii ww. kontraktu wraz z aneksami, 

c) potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń, 

d) potwierdzenie, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ 
obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jego udzielania, a także 
ewentualnymi odsetkami za opóźnienie, 

e) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności 
wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania. 

Odpowiedź: 

 Ad. a) UMOWA NR 10-00-00090-17-35-03/0/ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarta na okres 01.01.2018-
30.06.2018 r. 



Ad. b) Zamawiający udostępni drogą e-mail, 

Ad. c) Zamawiający potwierdza, że powyższa umowa jest wolna od obciążeń, 

Ad. d) Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z 
NFZ obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jego udzielania, a także 
ewentualnymi odsetkami za opóźnienie, 

Ad. e) Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności 
wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania. 

18. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie w zakresie punktu c), prosimy o wskazanie: 

a) Czy podstawą zabezpieczenia może być inny kontrakt, który jest wolny od obciążeń? Jeśli tak to 
prosimy o wskazanie jego danych (numer i nazwa kontraktu). 

b) Wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona. 

c) Wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały 
zabezpieczone. 

d) Terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.  

e) Czy wartość zabezpieczenia obejmuje wartość aktualnego zadłużenia? W razie udzielenia odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie wartości zabezpieczenia.  

Odpowiedź: nie dotyczy 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem niniejszej transakcji był weksel in blanco wraz z 
deklaracją wekslową lub porozumieniem wekslowym, wedle uznania Wykonawcy i panujących u niego procedur? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na to, aby zabezpieczeniem niniejszej transakcji był weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową – na wzorze dołączonym do projektu umowy na zawarcie pożyczki  przy złożeniu 
oferty. 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco oraz cesji 
wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ nastąpiło na wzorach Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco oraz cesji 
wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ nastąpiło na wzorach Wykonawcy po uprzednim załączeniu 
ich do projektu umowy – wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. 

21. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie prawidłowe ustanowienie 
zabezpieczeń? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie prawidłowe ustanowienie 
zabezpieczeń. 

22. W razie udzielenia odpowiedzi: 

a) Pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że wzory dokumentów powinny być 
złożone przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

b) Negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzorów dokumentów, które będą 
stanowiły podstawę do ustanowienia stosownych zabezpieczeń.  

Odpowiedź: Wzory dokumentów powinny być złożone wraz z ofertą. 

23. Czy Zamawiający potwierdza, że finansowanie nie ma charakteru odnawialnego, czyli takiego, który pozwala 
Zamawiającemu na ponowne wykorzystanie środków wcześniej uregulowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że finansowanie nie ma charakteru odnawialnego. 

24. Dla celów porównywalności złożonych ofert, prosimy o wskazanie hipotetycznej daty  uruchomienia środków lub 
dat uruchomienie środków oraz przypisanych im kwot.  

Odpowiedź: Patrz pyt.nr 46  

25. Prosimy o potwierdzenie, że dla celów obliczeniowych i zachowania porównywalności ofert  należy przyjąć 
uruchomienie pełnej kwoty tj. 7.000.000,00 zł.  W przypadku przyjęcia wypłaty w transzach prosimy o wskazanie 
konkretnych kwot i dat ich uruchomienia.  

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

26. Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy okres odsetkowy, będący równocześnie pierwszym miesiącem karencji, 
rozpocznie się w dniu uruchomienia pierwszej transzy i zakończy się ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym została uruchomiona pierwsza transza. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres odsetkowy, będący równocześnie pierwszym 



miesiącem karencji, rozpocznie się w dniu uruchomienia pierwszej transzy i zakończy się ostatniego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona pierwsza transza. 

27. Prosimy o potwierdzenie, że raty będą płatne ostatniego dnia miesiąca. Niniejsza informacja jest niezbędna dla 
zachowania porównywalności złożonych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że raty będą płatne ostatniego dnia miesiąca.  

28. Prosimy o zmianę warunków konkursu poprzez wskazanie, że odsetki będą płatne także w okresie karencji, a 
pierwsza rata odsetkowa będzie płatna ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
uruchomiono pierwszą transzę.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odsetki będą płatne także w okresie karencji, a pierwsza rata 
odsetkowa będzie płatna ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono 
pierwszą transzę. 

29. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uruchomienia pierwszej transzy w marcu 2018 r. to pierwsza rata 
kapitałowa będzie płatna w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. 

30. Prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji odsetek. Wykonawca proponuje, aby kalkulacja odsetek odbywała się w 
oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przy założeniu, że rok liczy 360 dni.  

Odpowiedź: Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365(366)/365, co oznacza, że odsetki są naliczane za 
rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. 

31. Czy Zamawiający potwierdza, że do celów obliczeniowych należy przyjąć, że kapitał będzie spłacany w 108 
ratach, z czego 107 w kwocie 64.814,81 zł, a ostatnia rata będzie ratą wyrównującą w kwocie 64.815,33 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do celów obliczeniowych  należy przyjąć 108 rat kapitałowych, przy 
czym ostatnia będzie ratą wyrównującą. 

32. Prosimy o zmianę warunków konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M będzie następować na 
podstawie notowania z pierwszego dnia roboczego nowego okresu rozliczeniowego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. 

33. Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?   

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje spłaty pożyczki w okresie karencji. 

34. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie 
płatności raty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia 
nastąpi w terminie płatności raty. 

35. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. 

36. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu, w jakim 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca proponuje termin 14-dniowy. 

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje o zamiarze wcześniejszej spłaty w ciągu 14 dni roboczych. 

37. Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy podać terminu wcześniejszej spłaty pożyczki. 

38. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca uprawniony będzie do naliczania prowizji od każdej uruchamianej 
transzy w wysokości stanowiącej maksymalnie 1 % wartości każdej z tych transzy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca uprawniony będzie do naliczania prowizji od każdej 
uruchamianej transzy w wysokości stanowiącej maksymalnie 1 % wartości każdej z tych transzy.  

39. Prosimy o potwierdzenie, że prowizja będzie płatna przez potrącenie z kwoty uruchamianych transz. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowizja będzie płatna przez potrącenie z kwoty uruchamianych 
transz. 

40. Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez 
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona 
procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na 
rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania 
działalności stron umowy.  



Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na powyższą propozycję zawarcia umowy. 

41. Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu 
z Wykonawcą? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy pożyczki lub kredytu zostanie ustalony w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

42. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty harmonogramu spłat. 

43. Prosimy o potwierdzenie, że przed otwarciem ofert Zamawiający wskaże kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przed otwarciem ofert Zamawiający wskaże kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

44. Prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postepowania w terminie do 14 dni. 

45. Prosimy o wskazanie formy, w jakiej Wykonawcy zostaną poinformowani o wynikach postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postepowania email-em oraz informacją 
zamieszczona na stronie internetowej szpitala ,,www.szpitalsokolka.pl/zamówienia publiczne’’. 

46. W związku z planowanych uruchomieniem środków w transzach prosimy o wskazanie planowanego sposobu 
uruchamiana środków z tytułu kredytu/pożyczki poprzez sprecyzowanie : 

a) maksymalnej ilości transz 

b) maksymalnej wartości każdej z transz oraz maksymalnego terminu ich uruchomienia 

c) minimalnej wartości każdej z transz  

d)    najwcześniejszego terminu wypłaty I transzy 

e)    czy planują Państwo uruchomić środki w 3 kwartale 2018 ? jeśli tak, w jakiej kwocie. 

f)     kwoty środków jaką planują Państwo uruchomić do końca 2018 r.   

g)    kwotę środków jaką planują Państwo uruchomić w 2019 r. 

h)    kwotę środków jaką planują Państwo uruchomić w 2020 r.  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w 100% całego przebiegu inwestycji, dla celów 
obliczeniowych proponujemy: 

a) maksymalna ilość  transz - 5 

b) maksymalna wartości każdej z transz wynosi ok. 3 500 000 zł., maksymalnym terminem uruchomienia 
będzie koniec IV kwartału 2019 r. 

c) minimalna wartość każdej z transz -  1 000 000 zł. 

d) najwcześniejszy terminu wypłaty I transzy – IV kwartał 2018 r. 

e) nie planujemy uruchomienia środków w III kwartale 2018 r.  

f) wypłata w 2018 r. na wartość ok. 2 000 000 zł.   

g) środki, jakie planujemy uruchomić to ok. 5 000 000 zł. w 2019 r. 

h) do końca roku 2019 planujemy uruchomić wszystkie transze. 

47. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki są naliczane od dnia wypłaty środków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odsetki naliczane będą od dnia wypłaty środków. 

48. Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona według notowania z dnia wypłaty środków 
obowiązywać będzie do końca pierwszego okresu odsetkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona według notowania z dnia wypłaty środków 
obowiązywać będzie do końca pierwszego okresu odsetkowego. 

49. Prosimy o potwierdzenie ile trwa pierwszy okres odsetkowy – do końca miesiąca, w którym nastąpiła wypłata 
środków, czy do końca miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres odsetkowy powinien być liczony – do końca 
miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków. 

50. Czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według notowania z pierwszego 



dnia każdego miesiąca kalendarzowego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według notowania z 
pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

51. Prosimy o potwierdzenie, że stawka WIBOR 1M zmieniana będzie co miesiąc. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stawka WIBOR 1M zmieniana będzie co miesiąc. 

52. Prosimy o potwierdzenie, że termin spłaty kapitału i odsetek będzie przypadać na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin spłaty kapitału i odsetek będzie przypadać na ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego. 

53. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni 
oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 30 

54. W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty środków. 

Odpowiedź: Zamawiający w celu porównywalności ofert zakłada, że hipotetyczna wypłata środków pierwszej 
transzy odbędzie się w IV kwartale 2018 r. 

55. W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie czy wykonawcy mają przyjąć wypłatę 
jednorazową całości pożyczki. W przypadku odpowiedzi negatywnej  prosimy o określenie sposobu 
przygotowania harmonogramu ( terminów i kwot transz). 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

56. Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania w 
określonej w SIWZ wysokości wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, które są kalkulowane od 
wysokości pełnego wykorzystania, stąd możliwość wykorzystania środków poniżej określonego progu 
Wykonawca musi uwzględnić w zakładanych kosztach.  

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

57. Prosimy o informację w ilu maksymalnie transzach Zamawiający przewiduje wypłatę środków i czy Zamawiający 
jest w stanie  oszacować kwoty transz. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ze względów technicznych każdej transzy pożyczki (Transza A, Transza B, 
Transza C, …) został nadany odrębny numer? O numerze danej transzy pożyczki (Transza A, Transza B, 
Transza C, …) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nadanie odrębnej numeracji dla każdej z transz. 

59. Prosimy o wskazanie sposobu zapłaty prowizji – czy powinna zostać potrącona z kwoty wypłacanej pożyczki czy 
będzie płatna wraz z pierwszą ratą? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 38,39 

60. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczną karencję w spłacie tylko kapitału , odsetki będą płatne 
każdego miesiąca? Prosimy także o potwierdzenie, że cały okres finansowania obejmujący karencję w spłacie 
kapitału i okres spłaty kapitału mieści się w 120 miesiącach. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczną karencję w spłacie tylko kapitału , odsetki będą 
płatne każdego miesiąca. Cały okres finansowania obejmujący karencję w spłacie kapitału i okres spłaty 
kapitału mieści się w 120 miesiącach. 

61. W jakiej formule Zamawiający przewiduje spłatę kapitału: równe miesięczne raty kapitałowe, czy równe 
miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe. 

62. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o sprecyzowanie 
czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot („nadpłacanie”) 
czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? 

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat w formie nadpłaty. 

63. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby wcześniejsza spłata rat nastąpiła w dacie płatności rat. 

64. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty. 

65. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty? Udzielenie 
finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego 
zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy 
o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w 100% określić konkretnej daty w jakim terminie nastąpiłby 
wcześniejsza spłata, dla celów skalkulowania ofert możemy przyjąć, że nie nastąpi to wcześniej niż przed 
upływem 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie. 

66. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić? 
Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z  określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego 
wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej 
oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić jaka będzie kwota wcześniejszej spłaty. 

67. Czy Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej 
spłaty. 

68. Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej spłaty rat w okresie karencji. 

69. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie Porozumienia Wekslowego zamiast Deklaracji Wekslowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. 

70. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia wekslowego 
(deklaracji) było warunkiem wypłaty środków? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. Nie dopuszcza podpisania 
porozumienia wekslowego. Warunkiem wypłaty środków będzie prawidłowe ustanowienie zabezpieczeń. 
Patrz pyt. nr 21 

71. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na wzorze 
Wykonawcy? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 19,20,70 

72. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego (deklaracji)? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 20 

73. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zawarcie umowy cesji kontraktu z NFZ było warunkiem wypłaty środków? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 21 

74. Czy Zamawiający dopuszcza, aby udzielenie przez NFZ zgody na cesję było warunkiem wypłaty środków? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia wypłaty środków było udzielenie 
zgody przez NFZ na cesję. 

75. Prosimy o sprecyzowanie, czy zgoda NFZ jest w tym przypadku wymagana i w jakim terminie Zamawiający 
wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia wypłaty środków było udzielenie 
zgody przez NFZ na cesję. Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności w ciągu 7 dni od 
podpisania umowy na pożyczkę lub kredyt. 

76. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nieuzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego 
ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby nieuzyskanie zgody NFZ na cesję stanowiło podstawę do 
wypowiedzenia umowy pożyczki lub kredytu. 

77. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby podpisanie umowy cesji nastąpiło na wzorach Wykonawcy po 
uprzednim załączeniu ich do projektu umowy – wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. 

78. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy? 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 77 

79. Prosimy o określenie kryterium oceny ofert – (np. wysokość marży ,suma odsetek). 



Odpowiedź: Z Pożyczko/kredytodawcą (dalej Wykonawcą), który zaoferuje najniższą cenę finansowania 
zostanie zawarta umowa, której wzór zawierający zapisy niniejszego zaproszenia Wykonawca dołączy do 
oferty. Wzór umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Cena = Wysokość prowizji* (max 1%) + Wysokość odsetek WIBOR 1M + marża 

80. Prosimy o udostępnienie wstępnych danych finansowych z zamknięcia roku 2017 (bilans i rachunek wyników). 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

81. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień 28-03-2018 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

82. Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. 3 ust. 4 „zapytania ofertowego” sformułowanie „lub ich zwrotu” oznacza 
spłatę pożyczki / kredytu na zasadach określonych w umowie? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sformułowanie ”lub ich zwrotu” oznacza spłatę pożyczki/kredytu na 
zasadach określonych w umowie. 

83. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w pkt. 3 ust. 4 
„zapytania ofertowego” sformułowania „lub ich zwrotu” jako mogącego budzić wątpliwości interpretacyjne? 

Odpowiedź: nie dotyczy 

84. Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji 
wierzytelności z kontraktów z NFZ zabezpieczających spłatę należności Wykonawcy wynikających z zawartej 
umowy pożyczki / kredytu? 

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w 
postaci cesji wierzytelności z kontraktów z NFZ zabezpieczających spłatę należności Wykonawcy 
wynikających z zawartej umowy pożyczki / kredytu. 

85. Prosimy wyłącznie dla celów porównywalności ofert o wskazanie konkretnej (hipotetycznej) daty  uruchomienia 
kwoty pożyczki (np. 01.10.2018r.) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową 

wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert 
składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

86. Prosimy o potwierdzenie, że spłata odsetek od poszczególnych transz ma nastąpić na koniec miesiąca, w którym 
uruchomiono środki. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać, od którego miesiąca ma nastąpić 

spłata odsetek dla poszczególnych transz. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 26 

87. Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i 

rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy 
wskazać według jakiego kalendarza należy obliczać odsetki. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 30 

88. Prosimy o potwierdzenie, iż prowizja będzie płatna przez potrącenie (w wys. max. 1% danej transzy) z kwotą 
pożyczki w dniu uruchomienia każdej z transz. Zamawiający dopuszcza w zapytaniu możliwości płatności prowizji: 

przez potrącenie z kwoty pożyczki. Płatności prowizji powoduje rozbieżność w wypłacanej do Zamawiającego 
kwoty pożyczki.  

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 38,39 

89. 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. W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o: 

a) wskazanie na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu złożenia oferty  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. 
90. Prosimy o potwierdzenie, że raty odsetkowe będą płatne w okresie karencji kapitału 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 60 

91. Zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na 21.03.2018 r. Zgoda na powyższe pozwoli na 

złożenie oferty większej liczbie wykonawców, co wpłynie na większą konkurencyjność postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin  na 28.03.2018 r. informacja na stronie internetowej 

www.szpitalsoklolka.pl/zamówienia publiczne.  

92. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, pożyczka ma być wykorzystywana w wysokościach i terminach na 

wniosek Zamawiającego. Czy Pożyczkobiorca może wskazać ilość transz w których będzie wypłacana pożyczka? 

http://www.szpitalsoklolka.pl/zamówienia


Odpowiedź: patrz pyt. nr 46 

93. Czy Pożyczkobiorca może wskazać maksymalną kwotę transzy? Jeżeli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie 

maksymalnej kwoty pojedynczej transzy.  

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

94. Prosimy o wskazanie maksymalnego terminu do jakiego Zamawiający będzie mógł przekazywać wezwania do 

wypłaty transz pożyczki? 

Odpowiedź: Zamawiający proponuje, aby wezwanie do wypłaty środków nastąpiło maksymalnie w 

ciągu 7 dni roboczych. 

95. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy wezwanie do wypłaty transzy na co najmniej 7 

dni roboczych przed wnioskowanym terminem płatności. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający przekaże Wykonawcy wezwanie do wypłaty 

transzy na co najmniej 7 dni roboczych przed wnioskowanym terminem płatności. 

96. Czy Pożyczkobiorca potwierdza, że dopuszczalne jest ustanowienie wszystkich zabezpieczeń umowy pożyczki 

wskazanych w ust.1 pkt 6 oferty, a nie tylko jednego z nich? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem umowy mogą być: weksel in blanco z 

deklaracją wekslową oraz cesja umowy z NFZ łącznie lub tylko jedno z nich. 

97. Czy zamawiający zgodzi się na dodatkową opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości 0,5% prowizji od 

przyznanego limitu, z uwagi na wysokie koszty utrzymywania limitu przez okres dostępności pożyczki. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie zgadza się na zmianę warunków konkursu. 

98. Czy Pożyczkobiorca  potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki (ust.1 pkt 6 oferty) będą obejmować wartość 

umowy wraz z odsetkami i całkowitym kosztem jej udzielenia? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki (ust.1 pkt 6 oferty) będą 

obejmować wartość umowy wraz z odsetkami i całkowitym kosztem jej udzielenia. 

99. Prosimy o potwierdzenie, że środki zostaną uruchomione pod warunkiem ustanowienia przez Pożyczkobiorcę 

zabezpieczenia  w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracja wekslową. W przypadku odpowiedzi 

negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco.  

a) W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ czy Zamawiający: 

zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak, aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z 

odsetkami i wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? 

b) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi po 

podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie 

terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ;  

c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi 

pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję z 

kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy pożyczki; 

d) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? 

e) potwierdza, że w  przypadku  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  kontraktu  będącego zabezpieczeniem  

spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do  ustanowienia cesji z co najmniej 

jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między  Zamawiającym   a  NFZ  i  

ustanowienia  na  niej  zabezpieczenia  na  pozostały okres trwania umowy, pod rygorem możliwości 

wypowiedzenia przez Wykonawcę umowę pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej 

wymagalności; 

f) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie 

dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów 

ich obowiązywania.  

Odpowiedź: Patrz pyt.nr 17 Zamawiający potwierdza, że środki zostaną uruchomione pod warunkiem 

ustanowienia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia  w postaci weksla własnego in blanco wraz z 
deklaracja wekslową. 

 

100. Prosimy o potwierdzenie, że Pożyczkobiorca podpisze umowę pożyczki i zabezpieczeń na wzorze 

Pożyczkodawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podpisze umowę pożyczki/kredytu wraz z dokumentami zabezpieczającym 

na wzorach Pożyczkodawcy, pod warunkiem  wcześniej przesłanych wraz z ofertą i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 



101. Prosimy o informację czy Pożyczkobiorca wymaga dołączenia do oferty wzorów zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 100 

102. Z uwagi na treść punktu 3 ust. 3 oferty, prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający za dni robocze uznaje, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

świątecznych. 

103. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający określając termin w punkcie 3 ust. 4 oferty ma na myśli dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający  określając termin w punkcie 3 ust. 4 oferty ma na myśli dni robocze. 

104. Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Pożyczkodawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Pożyczkodawcy. 

105. Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek  bankowy 

Pożyczkodawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na 

rachunek  bankowy Pożyczkodawcy. 

106. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z 

dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Pożyczkodawcę. Dzień zawarcia umowy jest 

odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Pożyczkodawcy”.  

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa 

wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Pożyczkodawcę. 

Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Pożyczkodawcy”. 

107. Czy Zamawiający dopuszcza aby spory powstałe w związku z umową rozstrzygane były przez Sąd właściwy 

dla siedziby Pożyczkodawcy?  

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega, aby spory powstałe w związku z umową rozstrzygane były przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

108. Prosimy o potwierdzenie, że spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych na podstawie 

harmonogramu spłat dołączonego do umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych na 

podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy. 

109. Prosimy o zgodę, w przypadku opóźnień w spłacie, na możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w płatności 

określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub 

obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza  się. 

110. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie 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 Pożyczkodawcy  przysługuje w/w uprawnienie 

(pożyczkodawca 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 oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający proponuje 60- dniowy termin postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 

wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach rat. 

111. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Pożyczkodawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy 

Kapitałowej (Kodeks), w skład której wchodzi Pożyczkodawca. Pożyczkobiorca zgadza się respektować i 

przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Pożyczkodawcy (…). Każde 

naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Pożyczkodawcy do rozwiązania Umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów. 
112. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi  u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1.Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego 

albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne 

lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  
2.Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, 

postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające 
możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 3.Jeżeli postanowień Umowy nie da 



się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za 

nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy równowartość wykorzystanego 

przez Pożyczkobiorcę limitu wskazanego w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach 
handlowych liczonymi od dnia udzielenia Finansowania do dnia zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni 

od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek 
organu administracyjnego lub sądu.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów. 
113. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez xxx. 
Z siedzibą w xxx, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd xxx, opłaconym w całości (dalej: 
„Pożyczkodawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do 
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów. 

114. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:   

„1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez 
Pożyczkodawcę. 

 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 

 1) ustnie: 

 a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: _______. 

 b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział xxx oraz xxx.  

 2) w formie pisemnej: 

 a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxx 

 b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział xxx oraz xxx. 

 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: __________.  

 3. Reklamacje mogą być składane przez Pożyczkobiorcę osobiście lub za pośrednictwem  kuriera, 
posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 

 4. Na żądanie Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie  (przesyłką pocztową) 
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej  z Pożyczkodawcą. 

 5. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż  w terminie 
30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy  rozpatrzenie reklamacji nie będzie 
możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca  poinformuje o       

           tym Pożyczkobiorcę, wskazując: 

 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 

 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 

 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż  60 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. 

 6. Pożyczkodawca może zwrócić się do Pożyczkobiorcy o dostarczenie dodatkowych  danych kontaktowych 
lub informacji oraz posiadanej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji  dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą 
okazać się niezbędne w celu sprawnego  przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 

 7. Odpowiedź na reklamację Pożyczkobiorcy zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w  postaci 
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika  informacji albo pocztą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli  odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną 
wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy. 

 8 W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę terminu przewidzianego na  rozpatrzenie 
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą  Pożyczkobiorcy. 

 9. Pożyczkobiorca niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Pożyczkodawcy  na 
reklamację ma możliwość wystąpić z:  

 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku  finansowego i  o Rzeczniku Finansowym. 



Szczegółowe informacje dot. Rzecznika  Finansowego dostępne są na stronie internetowej: 
https://rf.gov.pl/. 

 2) powództwem przeciwko Pożyczkodawcy do właściwego sądu powszechnego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów. 

115. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1. Spółka XXX przyjęła wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Spółka XXX  dotyczące zgodności 
na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod 

następującym linkiem (…).  
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów. 

116. Prosimy o skrócenie okresu finansowania do 120 miesięcy liczonych od dnia uruchomienia pierwszej transzy 
pożyczki do momenty spłaty ostatniej raty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na skrócenie okresu finansowania do 120 miesięcy liczonych od 
dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki do momentu spłaty ostatniej raty. 

117. Zgodnie z podanym przez Państwa Harmonogramem wykorzystania udzielonego limitu, zwracamy się z 
prośbą o wskazanie prognozowanych kwot wydatkowania z podziałem na poszczególne kwartały i lata. 

Odpowiedź: Patrz pyt. nr 46 

 

ZMIANA TERMINU 

W związku z modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.03.2018r 
godz. 12:00, termin otwarcia ofert 28.03.2018r godz. 12:10 

 

 
 

Sporządził:  

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                  Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                               Jerzy Kułakowski 
                   

                


