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Nasz znak : DOP–ZP / 108 /2013                                              Kraków, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 10.000.000,00 zł”
(ZP 11/2013) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie odsetek za opóźnienie w spłacie kwoty kapitału  
w  wysokości  czterokrotności  stopy  kredytu  lombardowego  NBP  w  przypadku  gdy  
wewnętrzne procedury wykonawcy nakładają obowiązek stosowania odsetek za opóźnienie  
we wskazanej wysokości?
Odpowiedź:
Nie.

2. Pytanie
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  płatność  prowizji  może  nastąpić  przez  potrącenie  z  kwoty  
pożyczki.  Jednocześnie prosimy o modyfikację  §7 ust.  1  umowy pożyczki  i  nadanie  mu  
brzmienia:
„ Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy prowizję, płatną przez  
potrącenie z kwoty pożyczki w dniu jej uruchomienia”. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że płatność prowizji  nastąpi przez potrącenie z kwoty pożyczki. 
§ 7 ust. 1  projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy prowizję, płatną przez 
potrącenie z kwoty pożyczki w dniu jej uruchomienia”. 

3. Pytanie
Zamawiający wskazał, iż raty będą płatne na koniec każdego miesiąca. Czy pierwsza rata  
będzie płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pożyczki, czy  
na koniec miesiąca w którym to uruchomienie nastąpiło?
Odpowiedź:
Pierwsza  rata  będzie  płatna  na  koniec  miesiąca  następującego  po  miesiącu  uruchomienia 
pożyczki.
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4. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, iż raty odsetkowe będą płatne wraz z ratami kapitałowymi. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

5. Pytanie
Zamawiający w treści SIWZ wskazał, iż uruchomienie pożyczki nastąpi do 7 dni od dnia  
podpisania umowy. Prosimy o zmianę wskazanego zapisu umowy i nadanie mu brzmienia,  
„Uruchomienie pożyczki nastąpi w 7 dniu roboczym od dnia zawarcia umowy”. 
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Pytanie
Prosimy o zmianę treści umowy w zakresie §6 ust. 2. Zamawiający w treści wskazanego  
ustępu błędnie zastosował odwołanie do §3 ust. 2, gdzie prawidłowo powinno być odwołanie  
do §6 ust. 1.
Odpowiedź:
§ 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Miesięczne raty,  o których mowa w § 6 ust.  1 zostaną powiększone o odsetki naliczone 
zgodnie z § 3 od wartości kapitału pozostającego do spłaty.”

7. Pytanie
Prosimy o modyfikację treści §9 ust. 1 umowy pożyczki 
„W  celu  zabezpieczenia  spłaty  kwoty  pożyczki  należnej  Pożyczkodawcy  wynikającej  z  
Umowy wraz z kosztem jej  udzielenia o którym mowa §3 ust.  2, Pożyczkobiorca udziela  
prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Pożyczkodawcy prawidłowo podpisanego  
weksla In blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty  zgodnie z deklaracją wekslową i  
przepisami prawa wekslowego.”
Odpowiedź:
§ 9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„W  celu  zabezpieczenia  spłaty  kwoty  pożyczki  należnej  Pożyczkodawcy  wynikającej  z 
Umowy wraz z kosztem jej  udzielenia o którym mowa §3 ust.  2, Pożyczkobiorca udziela 
prawnego zabezpieczenia  w postaci  przekazania  Pożyczkodawcy prawidłowo podpisanego 
weksla  In  blanco  oraz  zobowiązuje  się  do  jego zapłaty  zgodnie  z  deklaracją  wekslową  i 
przepisami prawa wekslowego.”

8. Pytanie
Prosimy o zmianę treści umowy w zakresie §12 ust. 3. Zamawiający w treści wskazanego  
ustępu błędnie zastosował odwołanie do §6 ust. 4, gdzie prawidłowo powinno być odwołanie  
do §6 ust. 1.
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Odpowiedź:
§ 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie  z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Pożyczkobiorca  przewiduje 
możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 5 – postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Pożyczkobiorcy 
w zakresie  zmiany terminów spłaty, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy.”

9. Pytanie
Prosimy o modyfikację treści weksla in blanco poprzez zmianę „zlecenia” na „zlecenie”  
oraz „w złotych słowie” na „w złotych słownie”. 
Odpowiedź:
Zamawiający  modyfikuje  treść  weksla  in  blanco  (załącznik  nr  2  do  projektu  umowy),  w 
następujący  sposób:  w  miejsce  słowa  „zlecenia”  wprowadza  „zlecenie”,  w  miejsce 
„(w złotych słowie)” wprowadza „(w złotych słownie)”.

10. Pytanie
Prosimy o zmianę daty w deklaracji wekslowej z 2012 roku na 2013 rok. 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia datę w deklaracji wekslowej z „...2012 r.” na „... 2013 r.” 

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczone  na  stronie  
internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Z poważaniem,
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