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Nasz znak : DOP–ZP / 261/2012                                              Kraków, dnia 14 września 2012 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 5.000.000,00 zł”
(ZP 29/2012) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust. 2 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 odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Pytanie 
Prosimy o wykreślenie w projekcie umowy w § 7 ust.  1 słów „tj.  do 7 dni  od dnia podpisania  
umowy” i jednocześnie dopisanie w § 5 ust. 2 na końcu słów „ z zastrzeżeniem § 7 ust. 1”.

Odpowiedź:

Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:

 § 5 ust. 2  „Uruchomienie pożyczki nastąpi poprzez przekazanie kwoty pożyczki na rachunek 
bankowy Pożyczkobiorcy:  ………………………………………… z zastrzeżeniem § 7 ust. 
1”.

 § 7 ust.  1 „Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy prowizję, 
płatną jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki poprzez potrącenie z kwoty pożyczki.”

2. Pytanie

W §6 ust. 2 prosimy o zmianę słów „Miesięczne raty, o których mowa w § 3 ust. 2”, na „Miesięczne  
raty, o których mowa w § 6 ust. 1”. § 3 ust.2 mówi o sposobie naliczenia odsetek, natomiast do rat  
odnosi się § 6 ust. 1.

Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

3. Pytanie

W § 6 ust. 3 prosimy o zmianę, iż za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku  
bankowego Pożyczkodawcy.

Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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4. Pytanie

W § 10 pkt. b) prosimy o zastosowanie 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.

Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

5. Pytanie

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, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź:

Nie.

6. Pytanie

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  
dodanie  do  wzoru  umowy  następującego  zapisu  –  „Umowa  wchodzi  w  życie  z  dniem  złożenia  
ostatniego  podpisu  przez  osobę  reprezentującą  Wykonawcę.  Dzień  zawarcia  umowy  jest  
odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.”
Odpowiedź:
§ 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„1.  Umowa  wchodzi  w życie   z  dniem złożenia   ostatniego  podpisu  przez  osobę  reprezentującą 
Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. 
2. Umowa  obowiązuje  do dnia  wykonania  przez  Pożyczkobiorcę  wszystkich  zobowiązań z  niej  
wynikających”

7. Pytanie
Prosimy  o  zgodę  na  ustanowienie  zabezpieczeń  pożyczki  w  postaci:  cesji  wierzytelności  
przysługujących Zamawiającemu z NFZ.
Odpowiedź:
Nie.

8. Pytanie
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy pożyczki zapisu, iż pożyczka zostanie  
wydana Zamawiającemu pod warunkiem ustanowienia  zabezpieczeń określonych w umowie.  W  
przypadku zabezpieczenia w postaci cesji  wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z NFZ  
będzie  to  rozumiane  jako  podpisanie  umowy  cesji  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  wzorem  
przedstawionym przez Wykonawcę. 
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

9. Pytanie
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia  
zobowiązania wynikającego z umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień  
w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 30 dni.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

10. Pytanie
Prosimy  o  doprecyzowanie  stawki  WIBOR  6M  obowiązującej  na  dzień  10.08.2012r.  W  SIWZ  
wskazany jest WIBOR 6M w wysokości 5,14% natomiast według Wykonawcy WIBOR 6M z dnia  
10.08.2012 r. wynosi 5,13%.
Odpowiedź:
Należy zastosować stawkę WIBOR 6M na dzień 10.08.2012r. w wysokości 5,13%.

11. Pytanie
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie zapisu dot. wykazania się wykonaniem przynajmniej  
jednej pożyczki finansowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł(w jednej umowie) –  
czy  Zamawiający  dopuszcza  sytuację,  iż  spełnieniem tego  warunku będzie  fakt  zrealizowania  z  
jednym  podmiotem  3  usług  (3  umowy  –  pożyczki  i  subrogacji)  o  łącznej  wartości  powyżej  
4.000.000,00 zł.
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. V.1.b)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.08.2012r. Zamawiający 
wymaga wykazania się wykonaniem przynajmniej jednej pożyczki finansowej o łącznej wartości nie 
mniejszej  niż  4.000.000,00 zł  (w jednej  umowie).   Zgodnie  z  zapisami  SIWZ musi  to  być  jedna  
umowa pożyczki na kwotę min. 4.000.000,00 zł, 3 usługi na łączna kwotę 4.000.000,00 zł  z jednym 
podmiotem nie spełniają  warunku Zamawiającego.

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

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


	W § 6 ust. 3 prosimy o zmianę, iż za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

