
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  tel.: +48 32 4226561  NIP: 642-25-99-502 
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik fax: +48 32 4226875  REGON: 000292936 

www.psychiatria.com  e-mail: szpital@psychiatria.com  KRS: 0000057601 

Nr konta bankowego: 17 1240 4272 1111 0000 4839 4091  RPWDL: 000000013265 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DF.667.1.2015 Rybnik, 11.12.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 12 161 655,71 zł na 

poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 11.12.2015 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz 

wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty w formie poręczenia 

jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie warunków takiego 

poręczenia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia spłaty w formie poręczenia jednostki samorządu 

terytorialnego. 
 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie, że wskazany w SIWZ termin uruchomienia środków 

liczony jest w dniach roboczych od łącznego spełnienia następujących warunków: 

a) Zawarcia umowy kredytu/pożyczki, 

b) Skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu/pożyczki, 

c) Złożenia Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków, 

d) Spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu/pożyczki określonych w umowie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt III.3 z: 

„3. Uruchomienie całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki i postawienie jej do dyspozycji 

Zamawiającego nastąpi jednorazowo nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania 

umowy i ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy określonych w pkt III.8. SIWZ.” 
 

na: 
 

„3. Uruchomienie całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki i postawienie jej do dyspozycji 

Zamawiającego nastąpi jednorazowo nie później niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od łącznego 

spełnienia następujących warunków: 



1) zawarcia umowy kredytu bankowego lub pożyczki, 

2) skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w pkt III.8. SIWZ, 

3) złożenia Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków, 

4) spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w umowie.”; 
 

- pkt XVIII.3 z: 

„3. Siedmiodniowy termin uruchomienia środków wskazany w pkt III.3. SIWZ jest terminem 

maksymalnym, liczonym od dnia podpisania umowy i ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy 

określonych w pkt III.8. SIWZ. Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) 

może podać krótszy termin.” 
 

na: 
 

„3. Siedmiodniowy termin uruchomienia środków wskazany w pkt III.3. SIWZ jest terminem 

maksymalnym, liczonym od łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) zawarcia umowy kredytu bankowego lub pożyczki, 

2) skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w pkt III.8. SIWZ, 

3) złożenia Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków, 

4) spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w umowie. 

Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) może podać krótszy termin.”; 
 

- pkt 2 w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ) z: 

„2. Termin uruchomienia środków: …… (słownie: ……………) dzień/dni, licząc od dnia podpisania 

umowy i ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy (termin uruchomienia środków nie może być 

dłuższy niż 7 dni).” 
 

na: 
 

„3. Termin uruchomienia środków: …… (słownie: ……………) dzień/dni 

roboczy/robocze/roboczych (termin uruchomienia środków nie może być dłuższy niż 7 dni 

roboczych), licząc od łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) zawarcia umowy kredytu bankowego lub pożyczki, 

2) skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w pkt III.8. SIWZ, 

3) złożenia Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków, 

4) spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w umowie.”; 
 

- pkt IV.1. w Ogólnych warunkach umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ) z: 

„1. Uruchomienie całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki i postawienie jej do dyspozycji 

Zamawiającego nastąpi jednorazowo w terminie …… dnia/dni od dnia podpisania umowy 

i ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy, o których mowa w pkt IV.7. Załącznika nr 7 do 

SIWZ.” 
 

na: 
 

„1. Uruchomienie całej kwoty kredytu bankowego lub pożyczki i postawienie jej do dyspozycji 

Zamawiającego nastąpi jednorazowo w terminie …… dnia/dni roboczego/roboczych od łącznego 

spełnienia następujących warunków: 

1) zawarcia umowy kredytu bankowego lub pożyczki, 

2) skutecznego ustanowienia prawnych zabezpieczeń kredytu bankowego lub pożyczki, o których 

mowa w pkt IV.7. Załącznika nr 7 do SIWZ, 



3) złożenia Wykonawcy dyspozycji uruchomienia środków, 

4) spełnieniu wszystkich warunków uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki określonych 

w umowie.”. 
 

Pytanie 3 

Prosimy o zmianę kodu zamówienia określonego w pkt 2 części III SIWZ. W opinii Wykonawcy kod 

zamówienia powinien zostać określony jako 66000000-0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe), 

z uwagi na przedmiot zamówienia, który oprócz usługi udzielenia kredytu obejmuje również usługę 

udzielenia pożyczki. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt III.2 z: 

„2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.” 
 

na: 
 

„2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.” 
 

Pytanie 4 

W związku z ustanowieniem dwóch wykluczających się wzorów na obliczenie wartości punktowej 

oferty w zakresie terminu uruchomienia środków, prosimy o wybranie jednego z przedstawionych 

sposobów, na podstawie którego Zamawiający będzie oceniał oferty złożone w toku niniejszego 

postępowania. Zgodnie z pkt 2 części XVIII SIWZ wartość punktowa terminu uruchomienia środków 

będzie obliczana na podstawie stosunku oferty o najkrótszym terminie do oferty badanej oraz 

iloczynie wagi badanego kryterium, natomiast zgodnie z pkt 4 części XVIII SIWZ wartość punktowa 

badanej oferty będzie ustalana na podstawie zakresów określonych przez Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt XVIII usuwając pkt 4, w związku z czym numeracja kolejnych punktów ulega zmianie; 

- pkt XVIII.5 z: 

„5. Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego termin uruchomienia środków lub poda termin dłuższy niż 

7 dni, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.” 
 

na: 
 

„4. Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego terminu uruchomienia środków lub poda termin dłuższy niż 

7 dni roboczych, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.” 
 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że oferowany termin uruchomienia środków (maksymalnie 7 dni) liczony 

będzie w dniach roboczych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że oferowany termin uruchomienia środków (maksymalnie 7 dni) liczony 

będzie w dniach roboczych. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania jednodniowego terminu wykonania 

zamówienia to termin jego realizacji upłynie na koniec dnia następującego po dniu zawarcia umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania jednodniowego terminu wykonania 

zamówienia to termin jego realizacji upłynie na koniec dnia następującego po dniu zawarcia umowy. 



 

Pytanie 7 

Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu/pożyczki. 
 

Odpowiedź: 

Środki z kredytu bankowego lub pożyczki zostaną przeznaczone na poprawę płynności finansowej 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 
 

Pytanie 8 

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. 
 

Odpowiedź: 

Głównym źródłem spłaty kredytu bankowego lub pożyczki jest kontrakt z NFZ.  

 

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt III.22. z: 

„22. Dla potrzeb porównywalności oraz transparentności ofert ustala się hipotetyczną datę 

uruchomienia środków na dzień 03.01.2016 r., a dniem spłaty pierwszej raty kapitału 31.03.2016 r.” 
 

na: 
 

„22. Dla potrzeb porównywalności oraz transparentności ofert ustala się hipotetyczną datę 

uruchomienia środków na dzień 29.01.2016 r., a dniem spłaty pierwszej raty kapitału 31.03.2016 r.”; 
 

- pkt 2 w Obliczeniu ceny oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ) z: 

„2. Dla potrzeb porównywalności oraz transparentności ofert ustala się hipotetyczną datę 

uruchomienia środków na dzień 03.01.2016 r., a dniem spłaty pierwszej raty kapitału 31.03.2016 r.” 
 

na: 
 

„2. Dla potrzeb porównywalności oraz transparentności ofert ustala się hipotetyczną datę 

uruchomienia środków na dzień 29.01.2016 r., a dniem spłaty pierwszej raty kapitału 31.03.2016 r.”. 
 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 12a Ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 07.01.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert - 07.01.2016 r. godz. 10:00. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia 

treść SIWZ w: 

- pkt XIII.7. z: 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

24.12.2015 r. do godziny 930.” 
 

na: 
 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

07.01.2016 r. do godziny 930.”; 
 

 

 



- pkt XV.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 12 161 655,71 zł 

na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 24.12.2015 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DF.667.1.2015” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 12 161 655,71 zł 

na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 07.01.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DF.667.1.2015”; 
 

- pkt XVI.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 24.12.2015 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 07.01.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 
 

- pkt XVI.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2015 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 

Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 

Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 11.12.2015 r., 

- Obliczenie ceny oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 11.12.2015 r. (w zakresie 

Pakietu 2), 

- Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 11.12.2015 r., 

- Ogólne warunki umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) po zmianach z dnia 11.12.2015 r. 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie niezwłocznie. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 


