
 
 
 

 
 

Głubczyce dnia 17. 01.2012r. 
 

 
 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
POSTĘPOWANIA 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie pożyczki w wysokości 1 500 000,00 złotych na spłatę 
bieżących zobowiązań SP ZOZ w Głubczycach SP ZOZ w Głubczycach - PN / 1 / I / 12, wyjaśnienie treści 
SIWZ. 

 
 
1. Pytanie 1  
Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego 
dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt 
jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt, w związku z tym, 
czy Zamawiający potwierdza, że udzieli zgody na cesję zobowiązań wynikających z niniejszego 
przetargu na rzecz podmiotów finansujących oferenta (banki) oraz pozyska taka zgodę od podmiotu 
tworzącego szpital. Niniejsza zgoda pozyskiwana będzie po wykonaniu przez Wykonawcę zamówienia 
(uruchomieniu pożyczki przez Wykonawcę).  Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży 
koszt pożyczki? 
 
Odpowiedź: Decyzja podmiotu tworzącego zapadnie w 18.01.2012r. zostanie ona niezwłocznie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
2. Pytanie 2 
W przypadku braku udzielenia i pozyskania takiej zgody od podmiotu tworzącego prosimy o zgodę na 
wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia pożyczki przez Wykonawcę w stan 
natychmiastowej wymagalności, w razie nie uzyskania takiej zgody w terminie 14 dni od daty wypłaty 
pożyczki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. 
 
3. Pytanie 3 
W celu umożliwienia porównywalności ofert prosimy o podanie pierwszego możliwego terminu wypłaty 
środków czyli dokładnej daty ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku. Niniejszy termin będzie miał 
oczywiście charakter informacyjny i nie będzie wiążący dla Zamawiającego, jednakże zapewni 
porównywalność ofert? 
 
Odpowiedź: Pierwszym możliwym terminem wypłaty środków to 30.01.2012 r. podkreślamy jednak, że 
termin może ulec zmianie w razie przedłużenia postępowania przetargowego. 
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4. Pytanie 4 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą/faxem/mailem sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 
przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2008, 2009, 2010 oraz za I półrocze 2011 ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający powyższe informacje wysłał na adresy e-mail Wykonawców. 
 
5. Pytanie 5 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie 

pocztą/faxem/mailem informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek? 

 
Odpowiedź: Zamawiający powyższe informacje wysłał na adresy e-mail Wykonawców. 
 
6. Pytanie 6 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie 

pocztą/faxem/mailem informacji o kontraktach z NFZ za lata 2010, 2011, 2012 (kwota 

zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań)? 

 
Odpowiedź: Zamawiający powyższe informacje wysłał na adresy e-mail Wykonawców. 
 
7. Pytanie 7 
W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie, jako zabezpieczenie umowy, weksel własny in 
blanco, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego 
zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z NFZ? 
 
Odpowiedź: Tak, po uzyskaniu zgody Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
 
8. Pytanie 8 
W razie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z NFZ prosimy o 
wprowadzenie do istotnych postanowień umowy stosownych zapisów: 

Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody na 
przelew wierzytelności wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przelewa na rzecz 
Wykonawcy wierzytelności jakie przysługują mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia 
na podstawie umowy świadczenia usług zdrowotnych nr ___________ z dnia 
______________________, czego dowodem będzie  przedłożona przed terminem uruchomienia 
środków umowa przelewu wierzytelności, której wzór stanowi załącznik nr _____ oraz odpis 
oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności. Brak 
ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności opisanych w zdaniu poprzedzającym 
uprawnia Wykonawcę do wstrzymania uruchomienia środków do czasu ustanowienia tego 
zabezpieczenia lub uprawnia Wykonawcę  do wypowiedzenia umowy. 

 
Odpowiedź: Tak 
 
9. Pytanie 9 
W związku z treścią art. 144 PZP, zgodnie z którym Zamawiający powinien określić warunki zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, prosimy o wskazanie w SIWZ (Sekcja IV pkt IV) warunków takich zmian? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli wynikną one z okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego. 
 
10. Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie iż: 



a. Kapitał będzie spłacany w równych ratach 
b. Prowizja będzie spłacana w równych ratach 
c. Odsetki będą naliczane od kapitału pozostałego do spłaty 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
11. Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie ze wzorem 
przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
złożenie wraz z ofertą oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach 
SIWZ oraz złożonej w postępowaniu oferty zamiast wzoru umowy ( który nie podlega merytorycznej 
ocenie Zamawiającego)?  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przewiduje zawarcie umowy zgonie ze wzorem 
przedstawionym przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów SIWZ, Wykonawca powinien dołączyć 
do oferty wzór umowy. 
 
12. Pytanie 12 
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.  
Jeżeli Zamawiający przewiduje inny termin, nie wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w prowadzenie w/w zapisu, podarunkiem, że w/w okres 
zostanie wydłużony do 60 dni. 
 
13. Pytanie 13 
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie 
przy umowach będących przedmiotem zamówienia odsetek za opóźnienia w wysokości czterokrotności 
stopy kredytu lombardowego NBP, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
14. Pytanie 14 
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ (rozdział XVI lit. g) „Zabezpieczenie pożyczki będzie stanowić 
weksel in blanco wraz z gwarancją wekslową”. Co ma na myśli Zamawiający pisząc o „gwarancji 
bankowej”?  Wykonawca przypuszcza, iż Zamawiający miał na myśli deklarację wekslową.  
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli deklaracje wekslową. 
 
 
15. Pytanie 15 
Czy z uwagi na długi okres spłaty Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zmiennej stopy w oparciu o 
WIBOR 3M? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
16. Pytanie 16 
Przypadku udzielenia zgody na pyt.nr15 prosimy o podanie daty poprzedzające o kilka dni termin 
otwarcia ofert, z której należy przyjąć stawkę WIBOR w celu obliczenia ceny oferty? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie udzielił zgody na pytanie nr 16. 
 



17. Pytanie 17 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość uwzględnienia kosztu tylko w postaci odsetek lub tylko w 
postaci prowizji, czy też na koszt musi składać się prowizja wraz z odsetkami? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby na cały koszt pożyczki składały się tylko odsetki lub tylko 
prowizja, przy czym Zamawiający podkreśla że musi to być ostateczny koszt udzielenia pożyczki jaki 
będzie musiał ponieść Zamawiający. 
 
 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 
 
 
 
 

                                                            
…………………………………………. 

Osoba odpowiadająca na pytania 
 
 
 
 
……….…............................................ 

Kierownik Zamawiającego 


