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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DF.667.1.2015 Rybnik, 23.12.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę udzielenia kredytu bankowego 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 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Z DNIA 23.12.2015 r. 

 

W związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o zmianie przedmiotu zamówienia 

z usługi udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki na usługę udzielenia kredytu bankowego, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) następujące zmiany w: 

- pkt III.1., 3.1)2) i 4), 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. i 24.6) SIWZ; 

- pkt VI.1.1) SIWZ; 

- pkt VII.1.2) SIWZ; 

- pkt VII.10.3) SIWZ; 

- pkt XV.10. SIWZ; 

- pkt XVII.1. SIWZ; 

- pkt XVIII.3.1)2) i 4) SIWZ; 

- pkt 1. Obliczenia ceny oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ); 

- pkt 2. Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ); 

- Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załączniku nr 3 do SIWZ); 

- Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (Załączniku nr 4 do SIWZ); 

- Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych (Załączniku nr 5 do SIWZ); 

- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załączniku nr 6 do SIWZ); 

- pkt III., IV.1.1)2) i 4), 2., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 20., VI.4.6) i 8. Ogólnych 

warunków umowy (Załącznika nr 7 SIWZ). 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące 

zmiany: 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań 

handlowych według poniższego schematu: 

 

 

 

 

 

 



Struktura należności  Należności (w zł) 

 

31.12.2013r. 31.12.2014r. 30.09.2015r. 

Ogółem:  

 

 

    z tego terminowe:  

 

 

    z tego przeterminowane, w tym:  

 

 

0-30 dni  

 

 

31-90 dni  

 

 

91-180 dni  

 

 

powyżej 180 dni  

 

 

Struktura zobowiązań  Zobowiązania (w zł) 

  31.12.2013r. 31.12.2014r. 30.09.2015r. 

Ogółem:  
 

 

    z tego terminowe:  
 

 

    z tego przeterminowane, w tym:  
 

 

0-30 dni  
 

 

31-90 dni  
 

 

91-180 dni  
 

 

powyżej 180 dni  
 

 
 

Odpowiedź: 

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

Załącznik nr 19 do SWIZ, w którym przedstawia strukturę czasową należności z tytułu dostaw 

i usług (zł) za lata 2013 i 2014 oraz strukturę czasową zobowiązań z tytułu dostaw i usług (zł) za 

lata 2013 i 2014. 

Struktury czasowe należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług (zł) Zamawiający 

opracowuje po zamknięciu danego roku obrotowego, w związku z czym na chwilę obecną 

Zamawiający nie dysponuje danymi za okres do 30.09.2015 r. 
 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o przedstawienie wykazu posiadanych na dzień 30.09.2015r. 

kredytów/pożyczek/zobowiązań wobec instytucji finansowych zawierającego nazwę instytucji 

finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie wg stanu na dzień 30.09.2015r., okres 

kredytowania, rodzaj zabezpieczenia oraz terminowość spłat. 
 

Odpowiedź: 

Nazwa jednostki: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku 

Pożyczki  

Lp. Wyszczególnienie 1 2 

1 
Nazwa pożyczkodawcy 

MEDFinance S.A.  Magellan S.A.  

2 
Zabezpieczenie 

Weksel własny in blanco,                

Cesja wierzytelności z 

NFZ 

jak dla MEDFinance 

S.A. 

3 Termin spłaty 30.04.2025 r. 30.04.2025 r. 

4 Kwota udzielonej pożyczki 2 526 904,08 10 274 838,77 

5 
Stan zobowiązania z tytułu 

pożyczki na 30.09.2015 r. 
2 421 616,43 9 846 720,47 

 

 

 



Pytanie 3 

Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeśli nie prosimy o informację, które 

zobowiązania nie są regulowane terminowo. 
 

Odpowiedź: 

Pożyczki były regulowane terminowo, bez opóźnień. 
 

Pytanie 4 

Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 1-3Q 2015r: 
- 2013 2014 1-3Q 2015 

- kwota nadwykonań    

- kwota uznana przez NFZ    

- kwota wypłacona przez NFZ    
 

Odpowiedź: 
- 2013 2014 1-3Q 2015 

- kwota nadwykonań 121 092,40 22 535,50 313 572,70 

- kwota uznana przez NFZ 121 092,40 22 535,50 313 572,70 

- kwota wypłacona przez NFZ 121 092,40 22 535,50 313 572,70 

 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala:  

Liczba: Stan na 30.09.2015r. 

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

- zatrudnionych na „kontraktach”  

- łóżek  

- hospitalizowanych  

 

Odpowiedź: 

Liczba zatrudnionych pracowników na koniec roku 2014 - 803 osoby, w tym lekarze - 55 osób. 

III kwartał 2015 roku - 807 osób, w tym lekarze - 54 osób. 

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

Załącznik nr 20 do SWIZ, w którym przedstawia liczbę łóżek i liczbę hospitalizowanych - 

sprawozdanie za III kwartał 2015 r. 
 

Pytanie 6 

Czy w ramach działalności Zamawiającego został wprowadzony plan/program naprawczy lub 

restrukturyzacyjny?  W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie 

powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. 
 

Odpowiedź: 

Niektóre dane zawarte w programie naprawczym mają charakter poufny i są dostępne tylko dla 

podmiotu tworzącego. Dane zawarte w programie naprawczym nie mają związku z przedmiotem 

zamówienia. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, PFRON i/lub Urzędu 

Skarbowego? Czy Zamawiający posiada ugody zawarte z ZUS, PFRON i/lub US? Jeśli tak to 

prosimy o przedstawienie wysokości zaległości i/lub warunków spłaty zobowiązań 

publicznoprawnych objętych ugodami. Prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zaległości w spłacie PFRON w wys. 295.355,00 zł na dzień 30.09.2015 r. 

Zamawiający posiada ugody zawarte z ZUS oraz PFRON. 

Na dzień 30.09.2015 r. pozostało do spłaty ZUS - 1.660.667,68 zł do dnia 16.12.2016 r. oraz 

PFRON - 871.855,90 zł do dnia 26.05.2018 r. 

callto:1.660.667,68


Pytanie 8 

Prosimy o zgodę na przekazanie przed zawarciem umowy kredytu bankowego lub pożyczki 

wybranemu Wykonawcy: 

a) oryginałów aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS 

i US 

b) kopii dokumentów tożsamości osób upoważnionych do zawarcia umowy kredytu/pożyczki 

w imieniu Zamawiającego, 

c) kopii umowy zawartej z NFZ stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki wraz 

z aneksami zmieniającymi jej numer oraz ostatnim aneksem wskazującym aktualną wartość, 
 

Odpowiedź: 

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

Załącznik nr 21 do SWIZ, którym są: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i zaświadczenie 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Załącznik nr 22 do SWIZ, którym jest umowa 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z NFZ wraz 

z aneksami. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy udostępni wybranemu Wykonawcy, z którym będzie 

podpisana umowa, kopii dokumentów tożsamości osób upoważnionych do zawarcia umowy 

kredytu bankowego w imieniu Zamawiającego. 

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

dodając ppkt 5. o poniższej treści: 

„5. Zamawiający przed podpisaniem umowy udostępni wybranemu Wykonawcy, z którym będzie 

podpisana umowa, kopie dokumentów tożsamości osób upoważnionych do zawarcia umowy 

kredytu bankowego w imieniu Zamawiającego.”. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu bankowego lub pożyczki zobowiązywała 

Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych (t.j. 

pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz opinią i raportem biegłego 

rewidenta – do 25 lipca danego roku za rok poprzedni, a także kwartalnego bilansu oraz rachunku 

zysków i strat lub sprawozdania MZ-BFA – do 40 dni od zakończenia I, II i III kwartału)? 
 

Odpowiedź: 

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

warunkach umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ) w pkt IV. dodając ppkt 22. o poniższej treści: 

„22. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych 

finansowych (t.j. pełnych sprawozdań finansowych wraz z informacją dodatkową oraz opinią 

i raportem biegłego rewidenta - do 25 lipca danego roku za rok poprzedni, a także kwartalnego 

bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania MZ-BFA - do 40 dni od zakończenia I, II 

i III kwartału)”. 
 

Pytanie 10 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 

postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych 

w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych 

przychodów z NFZ. 
 

Odpowiedź: 

Wobec Zamawiającego nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone 

postępowania egzekucyjne. 
 

Pytanie 11 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 

postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 
 



Odpowiedź: 

Sądowe nakazy zapłaty z ostatnich 6 m-cy wyniosły w sumie: 73.798,34 zł. 
 

Pytanie 12 

Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na 

przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym 

dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z 

Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 
 

Odpowiedź: 

Jedyną inwestycją realizowaną na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowaną z funduszy europejskich 

było zadanie: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku”. 

Kwota zadania: 4.829.881,46 zł, w tym: 

- środki własne 809.069,89 zł  

- dotacja w ramach RPO WSL 20107-2013 - 4.052.776,20 zł. 
 

Pytanie 13 

Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań 

inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną 

na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. 
 

Odpowiedź: 

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

Załącznik nr 23 do SWIZ, którym jest Uchwała Nr 21/2014 Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wieloletniego planu 

inwestycyjnego Szpitala na lata 2014-2017. 
 

Pytanie 14 

Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy 

o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz 

źródłach finansowania w związku z realizacją założenia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o ujęcie 

zadania inwestycyjnego „Zdrowie pacjenta naszą największą wartością - regionalny rozwój opieki 

psychiatrycznej  i psychogeriatrycznej poprzez kompleksową poprawę jakości i dostępu do 

świadczonych usług zdrowotnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych  w Rybniku”  w  ramach   Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego i włączenie 

do listy przedsięwzięć strategicznych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego. 

Wartość zadania opiewa na kwotę 30.000.000,00 zł, natomiast wniosek dotacyjny na 25.500.000,00 

zł. 
 

Pytanie 15 

Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to 

jakie? 
 

Odpowiedź: 

Szpital w ostatnich 4-ech latach rozszerzył swoją działalność o oddział III psychiatrii sądowej - data 

utworzenia: 01.05.2012 r. (zgodnie z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących DL). 
 

Pytanie 16 

Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? 

Jeśli tak, to jakie? 

callto:20107-2013%20-%204.052.776


Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie rozszerzenie swojej działalności o świadczenia 

psychiatryczno - geriatryczne, co uzależnione jest od nowych postępowań konkursowych oraz 

wyceny świadczeń przez NFZ. 
 

Pytanie 17 

Czy w ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? 
 

Odpowiedź: 

W ostatnich 4 latach likwidacji uległy: 

1) oddział XVIIId neurologiczny - data likwidacji: 31.08.2012 r., powód: brak kontraktu z NFZ; 

2) oddział XV - Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne - data likwidacji: 

31.10.2012 r., powód: zły stan techniczny budynku. 
 

Pytanie 18 

Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których 

i dlaczego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje w najbliższym czasie zamknięcia oddziałów. 
 

Pytanie 19 

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy kredytu bankowego lub pożyczki 

przewidywane jest przekształcenie Zamawiającego w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie 

zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski? 
 

Odpowiedź: 

Decyzje w powyższym zakresie podejmuje podmiot tworzący. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie 

dysponuje taką informacją. 
 

Pytanie 20 

Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego 

w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 2013-2015). Czy takowe wsparcie jest planowane na 

kolejne lata? 
 

Odpowiedź: 

W ciągu ostatnich trzech lat Zamawiający otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego dotację w wys. 

131.438,00 zł w roku 2013 r. W bieżącym roku w trakcie realizacji są dotacje na 

kwotę 1.157.234,00 zł. 
 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia 

przeterminowanego według zasad stosowanych przez Wykonawcę i naliczania w umowie kredytu 

bankowego lub pożyczki odsetek karnych przewidzianych w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie kredytu bankowego lub pożyczki 

o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia kredytu/pożyczki 

w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę 

informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub 

przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, 

zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub 

połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego 

callto:1.157.234,00


połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego 

aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku 

ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do 

postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak, to na jaką sumę 

ubezpieczenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada: 

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. - suma 

ubezpieczenia 100 000 euro jedno zdarzenie, 500 000 euro wszystkie zdarzenia; 

2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

Pytanie 24 

Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały 

sądy i jaką wartość Zamawiający zapłacił w latach 2013-2015? 
 

Odpowiedź: 

Wartość roszczeń na dzień 14.12.2015 r.: 0 zł. 
 

Pytanie 25 

Zamawiający oparł koszt obsługi na oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M. Prosimy 

o dopuszczenie możliwości zastosowania WIBOR 3M wg następujących zasad: 

a) Stawki referencyjne WIBOR 3M ulegają zmianie w okresach 3-miesięcznych pod warunkiem 

zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio 

obowiązującej dla danej waluty. 

b) Nowe stawki obowiązują od 22-go (dwudziestego drugiego) dnia miesiąca będącego początkiem 

nowego kwartału rozliczeniowego (kwartały rozliczeniowe nie pokrywają się z kalendarzowymi: 

zmiana stawki może mieć miejsce w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). 

c) Stawki referencyjne WIBOR 3M obliczane są do dwóch miejsc po przecinku jako średnia ze 

stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca w którym zaczyna się 3-

miesięczny okres obowiązywania stawek. 

Pytanie 26 

W przypadku braku zgody na zastosowanie WIBOR 3M prosimy o dopuszczenie możliwości 

rekalkulacji WIBOR 6m wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, tj.: 

a) Stawki referencyjne WIBOR 6M ulegają zmianie w okresach 6-miesiecznych pod warunkiem 

zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio 

obowiązującej dla danej waluty. 

b) Nowe stawki obowiązują od 01-go (pierwszego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego 

półrocza rozliczeniowego (zmiana stawki może nastąpić w styczniu i lipcu). 

c) Stawki referencyjne WIBOR 6M obliczane są do dwóch miejsc po przecinku jako średnia ze 

stawek WIBOR 6M z ostatnich pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany 

stawki referencyjnej (grudzień, czerwiec). 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt III.11. SIWZ z: 



„11. Kredyt bankowy lub pożyczka zostanie oprocentowany/a w oparciu o zmienną stopę 

procentową WIBOR 6M, plus stała marża w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o zmianie stopy 

procentowej i jej wysokości w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia nowego okresu 

rozliczeniowego i jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram 

odnośnie spłaty rat odsetkowych.” 
 

na: 
 

„11. Kredyt bankowy zostanie oprocentowany w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 

3M, plus stała marża w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

każdorazowo poinformować Zamawiającego o zmianie stopy procentowej i jej wysokości 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego i jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram odnośnie spłaty rat 

odsetkowych.”; 
 

- pkt XVII.2. SIWZ z: 

„2. Dla zachowania porównywalności wyliczeń - Wykonawca przyjmie wartość wskaźników 

WIBOR 6M - wyznaczony na dzień 13.11.2015 r.” 
 

na: 
 

„2. Dla zachowania porównywalności wyliczeń - Wykonawca przyjmie wartość wskaźników 

WIBOR 3M - wyznaczony na dzień 13.11.2015 r.”; 
 

- pkt 1. Obliczenia ceny oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ); 
 

- pkt IV.10. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„10. Kredyt bankowy lub pożyczka zostanie oprocentowany/a w oparciu o zmienną stopę 

procentową WIBOR 6M, plus stała marża w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o zmianie stopy 

procentowej i jej wysokości w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia nowego okresu 

rozliczeniowego i jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram 

odnośnie spłaty rat odsetkowych.” 
 

na: 
 

„10. Kredyt bankowy zostanie oprocentowany w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 

3M, plus stała marża w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

każdorazowo poinformować Zamawiającego o zmianie stopy procentowej i jej wysokości 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego i jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram odnośnie spłaty rat 

odsetkowych.”. 
 

Zamawiający informuje, iż kredyt bankowy winien zostać oprocentowany w oparciu o zmienną 

stopę procentową WIBOR 3M według zasad obowiązujących u danego Wykonawcy. 
 

Pytanie 27 

Prosimy o dopuszczenie do zapisów SIWZ zapisu, zgodnie z którym spłata rat kapitałowych oraz 

odsetkowych następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego 

miesiąca. Przez dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz 

soboty. 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt III.5. SIWZ z: 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zakończył się okres karencji w spłacie rat kapitałowych.” 



na: 
 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”; 
 

- pkt III. 6. SIWZ z: 

„6. Odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki będą spłacane przez cały okres kredytowania od 

aktualnego salda kredytu. Płatność odsetek, o których mowa powyżej, będzie następować na 

koniec każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres obowiązywania umowy.” 
 

na: 
 

„6. Odsetki od kredytu bankowego będą spłacane przez cały okres kredytowania od aktualnego 

salda kredytu bankowego. Płatność odsetek, o których mowa powyżej, będzie następować 

w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres obowiązywania 

umowy. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający dokona zapłaty 

w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”; 
 

- pkt IV.4. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, a w przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.” 
 

na: 
 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”; 
 

- pkt IV.5. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„5. Odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki będą spłacane przez cały okres kredytowania od 

aktualnego salda kredytu bankowego lub pożyczki. Płatność odsetek, o których mowa powyżej, 

będzie następować na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres obowiązywania 

umowy a w przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający dokona zapłaty 

w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.” 
 

na: 
 

„5. Odsetki od kredytu bankowego będą spłacane przez cały okres kredytowania od aktualnego 

salda kredytu bankowego. Płatność odsetek, o których mowa powyżej, będzie następować 

w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres obowiązywania 

umowy. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający dokona zapłaty 

w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”. 
 

Pytanie 28 

Zamawiający jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki wskazuje cesję z kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. W związku z tym prosimy o: 



a) udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, na którym zostanie ustanowiona lub podanie: 

- nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), 

- data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. 

b) podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ – czy będzie obejmować 

wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów 

egzekucji? 

c) informację, czy wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia jest 

przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku? 

d) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć 

sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? 

e) zgodę aby uruchomienie środków nastąpiło po ustanowieniu zabezpieczeń, w szczególności po 

dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytelności z 

kontraktu? 

f) zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu stanowiącego zabezpieczenie 

wierzytelności, będących przedmiotem umowy kredytu/pożyczki, w czasie obowiązywania 

umowy, na ustanowienie prawnego zabezpieczenie spłaty finansowania w postaci cesji 

wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? 

g) potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą w dniu podpisania umowy 

kredytu/pożyczki odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem 

zabezpieczenia udzielanej kwoty finansowania? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli 

szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie 

uprawniony do realizacji zabezpieczenia.  

h) informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji 

wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu 

przedmiotowego postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika 

wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. 

i) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania 

zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota 

kredytu/pożyczki oraz odsetek (umownych, karnych). 

j) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów 

zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie – niezwłocznie 

po ich podpisaniu? 

k) potwierdzenie, że w przypadku braku zgody NFZ na cesję Wykonawca będzie miał prawo 

postawienia całej kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, 
 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając 

Załącznik nr 22 do SWIZ, którym jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień z NFZ wraz z aneksami. 

b) Zabezpieczenia umowy kredytu bankowego będą obejmować wartość umowy wraz 

z całkowitym kosztem jej udzielenia. 

c) Wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia, nie jest przedmiotem 

zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku. 

d) Kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć sądowych 

i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona. 

e) Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków nastąpiło po ustanowieniu 

zabezpieczeń, w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia 

do realizacji cesji wierzytelności z kontraktu. 

f) Zamawiający posiada 1 umowę z NFZ. 

g) Zamawiający nie zawrze z Wykonawcą w dniu podpisania umowy kredytu bankowego odrębnej 

umowy cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty 

finansowania. 



h) Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności 

z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu przedmiotowego 

postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy 

od pierwszej raty. 

i) Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci 

cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu bankowego oraz odsetek 

(umownych, karnych). 

j) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych 

z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie - niezwłocznie po ich 

podpisaniu. 

k) Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku zgody NFZ na cesję Wykonawca będzie miał 

prawo postawienia całego kredytu bankowego w stan natychmiastowej wymagalności. 
 

Pytanie 29 

W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy 

o doprecyzowanie następujących kwestii: 

a) określenie najwcześniejszego terminu, w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty,  

b) wyrażenie zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata części lub całości kapitału nastąpiła 

w terminie płatności raty, 

c) wyrażenie zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty, 

d) potwierdzenie, że wcześniejsza spłata części kapitału spowoduje pomniejszenie wysokości rat 

kapitałowych (rozłożenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu/pożyczki na równe raty do końca 

wskazanego w harmonogramie okresu kredytowania), 

e) potwierdzenie, że wcześniejsza spłata nie nastąpi w okresie karencji. 
 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający nie jest w stanie określić najwcześniejszego terminu, w jakim może dojść do 

wcześniejszej spłaty. 

b) Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata części lub całości kapitału 

nastąpiła w terminie płatności raty. 

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

- pkt III.14. SIWZ z: 

„14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, bez 

ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w tym opłat i prowizji. 

Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, 

w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowaną spłatą. W przypadku wcześniejszej spłaty części 

lub całości kredytu bankowego lub pożyczki, odsetki liczone będą za okres faktycznego 

wykorzystania środków pieniężnych oraz od aktualnego salda kredytu bankowego lub pożyczki.” 
 

na: 
 

„14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, bez 

ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w tym opłat i prowizji. 

Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, 

w terminie 14 dni kalendarzowych przed planowaną spłatą. W przypadku wcześniejszej spłaty 

części lub całości kredytu bankowego, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania 

środków pieniężnych oraz od aktualnego salda kredytu bankowego.”; 
 

- pkt IV.14. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, bez 

ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w tym opłat i prowizji. 

Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, 

terminie 7 dni kalendarzowych przed planowaną spłatą. W przypadku wcześniejszej spłaty części 



lub całości kredytu bankowego lub pożyczki, odsetki liczone będą za okres faktycznego 

wykorzystania środków pieniężnych oraz od aktualnego salda kredytu bankowego lub pożyczki.” 
 

na: 
 

„14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, bez 

ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w tym opłat i prowizji. 

Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, 

w terminie 14 dni kalendarzowych przed planowaną spłatą. W przypadku wcześniejszej spłaty 

części lub całości kredytu bankowego, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania 

środków pieniężnych oraz od aktualnego salda kredytu bankowego.”. 

d) Wcześniejsza spłata części kapitału spowoduje skrócenie okresu kredytowania. 

e) Wcześniejsza spłata nie nastąpi w okresie karencji. 
 

Pytanie 30 

Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 31-03-2016r., a ostatniej  

27-02-2026r. 
 

Odpowiedź: 

Spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 31.03.2016 r., a ostatniej 27.02.2026 r. 

 

Pytanie 31 

W związku z brakiem możliwości podziału kapitału na 120 równych rat. Prosimy o potwierdzenie, 

że spłata kapitału nastąpi w 119 równych ratach, a ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą. 
 

Odpowiedź: 

Spłata kapitału nastąpi w 119 równych ratach, a ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą. 

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

- pkt III.5. SIWZ z: 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zakończył się okres karencji w spłacie rat kapitałowych.” 
 

na: 
 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”; 
 

- pkt IV.4. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, a w przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.” 
 

na: 
 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”. 
 

 



Pytanie 32 

Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi 29-01-2016r., a ostatniej  

27-02-2026r. 
 

Odpowiedź: 

Spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi 29.01.2016 r., a ostatniej 27.02.2026 r. 
 

Pytanie 33 

Zamawiający w SIWZ i ogólnych warunkach umowy wskazuje, okres obowiązywania umowy - 

120 miesięcy licząc od podpisania umowy. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 5 

SIWZ wskazuje: „Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia 

każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, 

w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat kapitałowych.”, a w pkt 22 opisu przedmiotu 

zamówienia: „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.” Z powyższych zapisów wynika, że okres obowiązywania umowy powinien być 

dłuższy niż 120 miesięcy. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących okresu spłaty, w tym 

określenie okresu karencji w spłacie kapitału. 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt V. SIWZ z: 

„Termin wykonania zamówienia: 120 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.” 
 

na: 
 

„Termin wykonania zamówienia: 120 miesięcy, licząc od dnia spłaty I raty kapitałowej, tj. od dnia 

31.03.2016 r. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę 

reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku 

reprezentanta Wykonawcy.”; 
 

- pkt 3. Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) z: 

„3. Termin realizacji umowy: 120 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.” 
 

na: 
 

„3. Termin realizacji umowy: 120 miesięcy, licząc od dnia spłaty I raty kapitałowej, tj. od dnia 

31.03.2016 r. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę 

reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku 

reprezentanta Wykonawcy.”; 
 

- pkt IV.3. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„3. Okres obowiązywania umowy - 120 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.” 
 

na: 
 

„3. Okres obowiązywania umowy - 120 miesięcy, licząc od dnia spłaty I raty kapitałowej, tj. od dnia 

31.03.2016 r. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę 

reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku 

reprezentanta Wykonawcy.”. 
 

Pytanie 34 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki za każdy dzień 

korzystania przez Zamawiającego z kredytu/pożyczki począwszy od dnia wypłaty kredytu/pożyczki 

aż do dnia spłaty włącznie w wysokości 1/365 w roku nieprzestępnym lub 1/366 w roku 

przestępnym stopy procentowej mającej zastosowanie w danym dniu do kredytu/pożyczki , przy 



czym przyjmuje się, że wszystkie miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. W związku z powyższym 

w roku nieprzestępnym będzie 365 dni odsetkowych, a w roku przestępnym 366 dni odsetkowych.  
 

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki za każdy dzień korzystania przez Zamawiającego 

z kredytu bankowego począwszy od dnia wypłaty kredytu bankowego aż do dnia spłaty włącznie 

w wysokości 1/365 w roku nieprzestępnym lub 1/366 w roku przestępnym stopy procentowej 

mającej zastosowanie w danym dniu do kredytu bankowego, przy czym przyjmuje się, że wszystkie 

miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. W związku z powyższym w roku nieprzestępnym będzie 365 

dni odsetkowych, a w roku przestępnym 366 dni odsetkowych. 
 

Pytanie 35 

Prosimy o dopuszczenie do zapisów SIWZ zapisu zgodnie z którym spory wynikłe na tle realizacji 

umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.  
 

Odpowiedź: 

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

- pkt VI.9. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„9. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.” 
 

na: 
 

„9. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Wykonawcy.”. 
 

Pytanie 36 

W nawiązaniu do Załącznika nr 7 do SIWZ, VI. Pozostałe postanowienia, Pkt 4 prosimy o: 

a. wykreślenie ppkt 1 tj. „przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na 

następców prawnych, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko 

zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy”. Zgodnie z 

treścią art. 124 ust 3 ustawy Prawo Bankowe:  „W przypadku gdy przejmującym jest bank 

krajowy połączenie może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku banku 

przejmowanego albo przejmowanej instytucji kredytowej na bank przejmujący, za udziały albo 

akcje, które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom banku przejmowanego 

albo przejmowanej instytucji kredytowej” Zgodę na połączenie Banków wyraża Komisja 

Nadzoru Finansowego. Po dokonaniu połączenia portfel kredytowy obydwu banków ulega 

scaleniu. Wprowadzenie dodatkowej zgody wymaganej przez Zamawiającego byłoby sprzeczne 

z ww. regulacją. 
 

b. wykreślenie ppkt 2 tj. „zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie 

pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia 

Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy”. Zmiana nazwy Banku może 

nastąpić jedynie w wyniku połączenia z innym podmiotem finansowym po uprzedniej zgodzie 

KNF. 
 

c. wykreślenie ppkt 3 tj. „nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usługi będącej przedmiotem 

umowy - zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę”. 

Bank nie jest płatnikiem VAT, usługa udzielenia kredytu nie jest opodatkowana tym samym 

zapis należy wykreślić jako bezprzedmiotowy.  
 

d. wykreślenie ppkt 4 tj. „na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, jeżeli nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 



wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę”. Zapis bezprzedmiotowy nie dotyczy udzielenia kredytu.  
 

e. wykreślenie ppkt 5 tj. „na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, jeżeli nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę”. Zapis jest bezprzedmiotowy (nie dotyczy postępowania). 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt III.24. SIWZ z: 

„24.Strony postępowania dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na następców prawnych, 

na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia 

Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy 

w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych 

postanowień umowy, 

3) nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usługi będącej przedmiotem umowy - zmiana ceny 

nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 

4) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

6) zmniejszenia marży kredytu bankowego lub pożyczki przez Wykonawcę - na wniosek 

(propozycję) Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu bankowego lub pożyczki, 

7) zmiany harmonogramu spłaty, 

8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego - zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.” 
 

na: 
 

„24.Strony postępowania dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na następców prawnych, 

na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy 

w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem 

pozostałych postanowień umowy, 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany 

oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

3) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 



nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5) zmniejszenia marży kredytu bankowego przez Wykonawcę - na wniosek (propozycję) 

Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu bankowego, 

6) zmiany harmonogramu spłaty, 

7) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego - zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.”; 
 

- pkt VI.4. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na następców prawnych, 

na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia 

Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy 

w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych 

postanowień umowy, 

3) nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usługi będącej przedmiotem umowy - zmiana ceny 

nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 

4) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

6) zmniejszenia marży kredytu bankowego lub pożyczki przez Wykonawcę - na wniosek 

(propozycję) Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu bankowego lub pożyczki, 

7) zmiany harmonogramu spłaty, 

8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego - zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.” 
 

na: 
 

„4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na następców prawnych, 

na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy 

w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem 

pozostałych postanowień umowy, 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany 

oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

3) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 

nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli 



nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5) zmniejszenia marży kredytu bankowego przez Wykonawcę - na wniosek (propozycję) 

Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu kredytu bankowego, 

6) zmiany harmonogramu spłaty, 

7) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego - zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.”. 
 

Pytanie 37 

Prosimy o wykreślenie pkt 5 (Załącznik nr 7 do SIWZ, VI. Pozostałe postanowienia). Zamawiający 

udzielając zamówienie kieruje się wyłącznie własnym interesem. Nie ma podstaw by odstępować 

od umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 38 

Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 

stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 
 

Odpowiedź: 

Cały majątek Zamawiającego użytkowany jest na podstawie aktu notarialnego dotyczącego umowy 

ustanowienia nieodpłatnego użytkowania nieruchomości między Województwem Śląskim 

a Zamawiającego. 
 

Pytanie 39 

Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. 
 

Odpowiedź: 

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

Załącznik nr 20 do SWIZ, w którym przedstawia liczbę łóżek i liczbę hospitalizowanych - 

sprawozdanie za III kwartał 2015 r. 
 

Pytanie 40 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku posiadania odrębnej koncesji, czy zezwolenia 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Zamawiający uzna 

warunek postawiony w rozdziale VII pkt 1.2) SIWZ za spełniony w przypadku przedstawienia 

wydruku z KRS ? 
 

Odpowiedź: 

W związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o zmianie przedmiotu zamówienia 

z usługi udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki na usługę udzielenia kredytu bankowego, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, wprowadza do SIWZ następujące 

zmiany w: 

- pkt III.1., 3.1)2) i 4), 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. i 24.6) SIWZ; 

- pkt VI.1.1) SIWZ; 

- pkt VII.1.2) SIWZ; 

- pkt VII.10.3) SIWZ; 

- pkt XV.10. SIWZ; 

- pkt XVII.1. SIWZ; 

- pkt XVIII.3.1)2) i 4) SIWZ; 

- pkt 1. Obliczenia ceny oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ); 

- pkt 2. Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ); 



- Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załączniku nr 3 do SIWZ); 

- Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (Załączniku nr 4 do SIWZ); 

- Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych (Załączniku nr 5 do SIWZ); 

- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załączniku nr 6 do SIWZ); 

- pkt III., IV.1.1)2) i 4), 2., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 20., VI.4.6) i 8. Ogólnych 

warunków umowy (Załącznika nr 7 SIWZ). 
 

Pytanie 41 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast 

wzoru umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w pkt 6. 

Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) z: 

„6. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy, 

uwzględniającej zapisy znajdujące się w Ogólnych warunkach umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.” 
 

na: 
 

„6. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ, w tym uwzględniającej zapisy znajdujące się w Ogólnych 

warunkach umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.”. 
 

Pytanie 42 

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują 

stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych 

w art. 359 § 2 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 
 

Odpowiedź: 

Jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za 

opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2 1 Kodeksu Cywilnego, to 

Zamawiający wyraża na to zgodę. 
 

Pytanie 43 

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia pożyczki w stan 

natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu 

opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie 

(wykonawca 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 

przetargu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając do pkt 

IV. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) ppkt 23. o poniższej treści: 

„23. Zamawiający wyraża zgodę na postawienie kredytu bankowego w stan natychmiastowej 

wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat po upływie 30 dni po terminie zapłaty raty.”. 
 

Pytanie 44 

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 

wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia 

ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest 

odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 33. 
 

Pytanie 45 

Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości sądu na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 35. 
 

Pytanie 46 

Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin 

wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 03-01-2016r. Na gruncie ustawy 

niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność 

mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.12.2015 r. zmienił treść SIWZ w: 

- pkt III.22. SIWZ 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.”. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia również treść 

SIWZ w pkt XVII.3. z: 

„3. 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: 
 

„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.”. 
 

Faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez 

Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 29.01.2016 r. 
 

Pytanie 47 

W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 120 równych rat kapitałowych, 

prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 119 rat kapitałowych w wysokości 101.347,13 zł oraz 

ostatnią ratę wyrównującą w wysokości 101.347,24 zł. 



 

Odpowiedź: 

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

- pkt III.5. SIWZ z: 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zakończył się okres karencji w spłacie rat kapitałowych.” 
 

na: 
 

„5. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”; 
 

- pkt IV.4. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 120-tu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego, a w przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.” 
 

na: 
 

„4. Spłata kapitału nastąpi w 119-tu równych ratach (ostatnia 120 rata będzie ratą wyrównującą), 

płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres karencji w spłacie rat 

kapitałowych. W przypadku kiedy termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy (święto), termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający 

dokona zapłaty w pierwszym dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.”. 
 

Pytanie 48 

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość 

umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? 
 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenia umowy kredytu bankowego będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym 

kosztem jej udzielenia. 
 

Pytanie 49 

W związku z zaproponowanym przez Zamawiającego zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco 

prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podpisze weksel i deklarację na wzorze Wykonawcy. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy Zamawiającego o udostępnienie wzoru weksla 

i deklaracji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podpisze weksel i deklarację na wzorze Wykonawcy. 

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

dodając ppkt 6. o poniższej treści: 

„6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wzór weksla i deklaracji w związku z zaproponowanym przez Zamawiającego 

zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco.”. 
 

Pytanie 50 

W związku z zaproponowanym zabezpieczeniem w postaci cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, 

czy Zamawiający zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki 

pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający zobowiązuje się aktualizować co 12 miesięcy zabezpieczenie w postaci cesji 

wierzytelności z kontraktu NFZ, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz 

z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona. 
 

Pytanie 51 

Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na 

wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki?  

Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po 

spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. 

Pytanie 52 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy Zamawiający wymaga dołączenie 

do oferty wzoru umowy cesji? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zawrze z Wykonawcą odrębnej umowy cesji z kontraktu z NFZ. 
 

Pytanie 53 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie 

kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, 

ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? 

Pytanie 54 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie 

kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem podpisania umowy cesji z kontraktu NFZ? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 11.12.2015 r. „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.”. 
 

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym zmianie uległ przedmiotu zamówienia z usługi 

udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki na usługę udzielenia kredytu bankowego. 
 

Pytanie 55 

Prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi 

zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego 

o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. 
 

Odpowiedź: 

Wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia, nie jest przedmiotem 

zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku. 
 

Pytanie 56 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji 

harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość 

WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 
 

 

 

 

 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla aktualizacji harmonogramu należy przyjąć wartość WIBOR 

z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 
 

Pytanie 57 

W związku z proponowanym przez Zamawiającego zmiennym oprocentowaniem w oparciu 

o WIBOR 6M, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy pożyczki poniższych 

zapisów: 

1. Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 6M (dla depozytów 

6-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości __ 

(słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie. 

2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 6M z dnia 13-11-2015r.,     

tj. wartość ________________% p.a. (słownie_________________). Dla kolejnych okresów 

rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed 

rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres 

rozliczeniowy wynosi  6 miesięcy. 

3. O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem 

poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 7 dni od terminu obowiązywania nowej wartości 

oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 

4. Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany 

Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do 

Umowy. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 25. 
 

Pytanie 58 

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa 

ostatnie lata i okres bieżący; 

- kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem 

aktualizującym kwotę finansowania na 2015 rok; 

- załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 
 

Odpowiedź: 

Dane finansowe Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za trzy ostatnie 

lata i za III kwartał 2015 roku stanowią Załączniki do SIWZ o nr: 12 - 15. 

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

z NFZ wraz z aneksami stanowi Załącznik nr 22 do SIWZ. 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej SIWZ wraz z Załącznikami do SWIZ o nr: 1 - 7 

w wersji edytowalnej. 
 

Pytanie 59 

W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki 

w wysokości 12 161 655,71 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, zwracam się z prośbą o udostępnienie 

danych finansowych za III kwartał 2015r. obejmujących rachunek zysków i strat, zestawienie zmian 

w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych. 
 

Odpowiedź: 

Dane finansowe Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za trzy ostatnie 

lata i za III kwartał 2015 roku stanowią Załączniki do SIWZ o nr: 12 - 15. Natomiast zestawienie 

zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych Zamawiający sprawozdaje na 

zakończenie okresu sprawozdawczego po zamknięciu ksiąg za dany rok obrotowy. 



Pytanie 60 

Prosimy o udostępnienie edytowalnych wersji załączników do SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej SIWZ wraz z Załącznikami do SWIZ o nr: 1 - 7 

w wersji edytowalnej. 
 

Pytanie 61 

Prosimy o potwierdzenie, że hipotetyczna data uruchomienia środków tj. 3 stycznia 2016r. nie 

będzie późniejsza aniżeli rzeczywista data uruchomienia środków. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 46. 
 

Pytanie 62 

Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w części dotyczącej okresu obowiązywania umowy oraz 

okresu spłaty kapitału. Zgodnie z pkt 5 częścią III SIWZ spłata kapitału nastąpi w 120 ratach, 

natomiast z treści Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Ogólnych Warunków Umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ) wynika, że okres obowiązywania umowy wynosi 120 miesięcy, licząc od 

dnia zawarcia umowy. Płatność pierwszej raty kapitałowej powinna nastąpić w dniu 31 marca 

2016r., co oznacza, że stworzenie harmonogramu obejmującego płatność 120 comiesięcznych rat 

w ciągu 120 miesięcy okresu obowiązywania umowy liczonych od dnia zawarcia umowy jest 

niemożliwe. W związku z faktem, że obecne zapisy SIWZ zawierają wykluczające się zapisy, 

prosimy o wprowadzenie stosownych zmian mających na celu ujednolicenie zapisów SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 33. 
 

Pytanie 63 

Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 119 ratach po 101 347,13 zł, a ostatnia rata 

wyrównująca w kwocie 101 347,24 zł. 

Pytanie 64 

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie wartości 

poszczególnych rat kapitałowych. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 31. 
 

Pytanie 65 

Prosimy o potwierdzenie, że odsetki naliczane od kwoty udzielonego finansowania będą spłacane 

w okresie karencji. 
 

Odpowiedź: 

Odsetki naliczane od kwoty udzielonego finansowania będą spłacane w okresie karencji. 
 

Pytanie 66 

Prosimy o potwierdzenie, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 29 stycznia 2016r. 

(31 stycznia 2016r. – niedziela)? 

Pytanie 67 

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu 

płatności pierwszej raty odsetkowej. 
 

Odpowiedź: 

Płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi 29.02.2016 r. 
 

 

 



Pytanie 68 

Czy Zamawiający potwierdza, że do celów obliczeniowych należy przyjąć WIBOR 6M z dnia 13 

listopada 2015r. w wysokości 1,80%? 
 

Odpowiedź: 

Do celów obliczeniowych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 13 listopada 2015 r. w wysokości 

1,72%. 
 

Pytanie 69 

Prosimy o udostępnienie umowy z NFZ, która będzie stanowić podstawę zabezpieczenia. 
 

Odpowiedź: 

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

z NFZ wraz z aneksami stanowi Załącznik nr 22 do SIWZ. 
 

Pytanie 70 

Czy Zamawiający potwierdza, że wierzytelności wynikające z kontraktu z NFZ, które będą 

stanowić podstawę zabezpieczenia niniejszej transakcji, są wolne od obciążeń? 
 

Odpowiedź: 

Wierzytelności wynikające z kontraktu z NFZ, które będą stanowić podstawę zabezpieczenia 

niniejszej transakcji, są wolne od obciążeń. 
 

Pytanie 71 

Czy Zamawiający potwierdza, że ustanowienie zabezpieczeń w postaci umowy przelewu 

wierzytelności oraz weksla in blanco nastąpi na wzorach Wykonawcy? 

Pytanie 72 

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzorów 

dokumentów, o których mowa w pkt 13. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 49. 
 

Pytanie 73 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby informacja o aktualizacji harmonogramu spłat następowała 

zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i poczty tradycyjnej? Zastosowanie 

proponowanej formy spowoduje, że Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 

harmonogram spłat drogą elektroniczną w terminie 7 dni, a następnie pocztą tradycyjną. 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt III.17. SIWZ z: 

„17. Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat w terminie 5 dni kalendarzowych od 

daty spłaty części kredytu bankowego lub pożyczki i dostarczy go Zamawiającemu.” 
 

na: 
 

„17. Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat w związku z ogłoszeniem zmiany 

wysokości stawki WIBOR i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych 

pocztą elektroniczną, a następnie pocztą tradycyjną.”; 
 

- pkt IV.17. Ogólnych warunków umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„17. Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat w terminie 5 dni kalendarzowych od 

daty spłaty części kredytu bankowego lub pożyczki i dostarczy go Zamawiającemu.” 
 

na: 
 



„17. Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat w związku z ogłoszeniem zmiany 

wysokości stawki WIBOR i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych 

pocztą elektroniczną, a następnie pocztą tradycyjną.”. 
 

Pytanie 74 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 6M dla kolejnych okresów 

rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? 

Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy 

z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez 

konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego 

z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 25. 
 

Pytanie 75 

Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego pkt 17 części III SIWZ do 7 dni. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 73. 
 

Pytanie 76 

Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi 

w terminie płatności raty. 
 

Odpowiedź: 

Dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. 
 

Pytanie 77 

Czy Zamawiający wymaga, aby każda z miesięcznych rat była zaokrąglana do dwóch miejsc po 

przecinku? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby każda z miesięcznych rat była zaokrąglana do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 

Pytanie 78 

W związku z faktem, że cena zamówienia może ulec zmianie wskutek zmiany stawki WIBOR 6M, 

prosimy o wykreślenie z treści Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 9. 
 

Odpowiedź: 

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

- pkt 9. Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) z: 

„9. Zapewniam/y, że cena oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.” 
 

na: 
 

„9. Zapewniam/y, że cena oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy, za 

wyjątkiem zmian przewidzianych w SIWZ.”. 
 

Pytanie 79 

Prosimy o zmianę  zapisów SIWZ poprzez wskazanie, że właściwym dla rozstrzygania 

ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 35. 
 

 



Pytanie 80 

Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego według stanu na zakończony rok oraz 

bieżący okres (kwartał) tj.: 

a) liczba zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, 

b) liczba lekarzy współpracujących w oparciu o kontrakty, 

c) jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2014 oraz do 30/09/2015? 

d) liczba łóżek, 

e) ilość hospitalizowanych pacjentów w roku 2014. 
 

Odpowiedź: 

Liczba zatrudnionych pracowników na koniec roku 2014 - 803 osoby, w tym lekarze - 55 osób. 

III kwartał 2015 roku - 807 osób, w tym lekarze - 54 osób. 

Wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2014 oraz do 30.09.2015 r. - 0,00 zł. 

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

Załącznik nr 20 do SWIZ, w którym przedstawia liczbę łóżek i liczbę hospitalizowanych - 

sprawozdanie za III kwartał 2015 r. 
 

Pytanie 81 

Czy Zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny)? Jeżeli tak, prosimy o jego 

udostępnienie. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 6. 
 

Pytanie 82 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki W6M na stawkę W1M, ewentualnie W3M? 

Pytanie 83 

Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona wg notowania z dnia wypłaty środków 

obowiązywać będzie do końca półrocza kalendarzowego, w którym ta wypłata nastąpiła? 

Pytanie 84 

Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą aktualizowane pierwszego dnia każdego półrocza 

kalendarzowego począwszy od 1 lipca 2016 roku? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 25. 
 

Pytanie 85 

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w jakim Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego o aktualizacji harmonogramu spłat do 14 dni roboczych? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 73. 
 

Pytanie 86 

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: 

Tak jak na Pytanie 34. 
 

Pytanie 87 

Jako, że zgodnie  z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 

jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający 

nie zażąda wypłaty przed dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W 

przeciwnym razie odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby 

niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia. 
 



Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 46. 
 

Pytanie 88 

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: 

Przez zastrzeżenie prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki Zamawiający rozumie 

spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot („nadpłacanie”). 
 

Pytanie 89 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności 

rat? 
 

Odpowiedź: 

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

Pytanie 90 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 29c). 
 

Pytanie 91 

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 może określić najwcześniejszego terminu w jakim może dojść do wcześniejszej 

spłaty. 
 

Pytanie 92 

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 może określić jaką maksymalnie część kredytu bankowego Zamawiający może 

wcześniej spłacić. 
 

Pytanie 93 

Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej spłaty w okresie karencji. 
 

 

 



Pytanie 94 

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej 

wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności 

w przypadku gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 

dni? 

Odpowiedź: 

Tak jak na pytanie 43. 
 

Pytanie 95 

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej 

wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności 

w przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań 

wynikających z Umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 96 

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej 

wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności 

w przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub 

likwidacji? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 97 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze 

wykonawcy? 

Pytanie 98 

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 49. 
 

Pytanie 100 

Czy Zamawiający dopuszcza aby zawarcie umowy cesji kontraktu z NFZ było warunkiem wypłaty 

środków? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby zawarcie umowy cesji kontraktu z NFZ było warunkiem wypłaty 

środków. 
 

Pytanie 101 

Czy Zamawiający dopuszcza aby udzielenie przez NFZ zgody na cesję było warunkiem wypłaty 

środków? 

Pytanie 102 

W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie 

Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby udzielenie przez NFZ zgody na cesję było warunkiem wypłaty 

środków. 
 

 



Pytanie 103 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nie uzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem 

prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia Umowy pożyczki 

? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, by nie uzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem 

prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia Umowy kredytu 

bankowego. 
 

Pytanie 104 

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

Pytanie 105 

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy. 
 

Pytanie 106 

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy. 

Zgodnie z pkt XXIII.2. SIWZ „(…) Wykonawca może załączyć do oferty przetargowej własny wzór 

umowy, który będzie podstawą do zawarcia umowy, o ile będzie zawierał wszystkie istotne warunki 

określone przez Zamawiającego w SIWZ.  Ponadto  umowę może przygotować również 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po rozstrzygnięciu postępowania, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku Zamawiający zaakceptuje umowę pod 

warunkiem jej zgodności z warunkami zawartymi w SWIZ. Postanowienia umowne mogą być 

uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu Wykonawcy, jednak 

wyłącznie w zakresie nie powodującym niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków 

handlowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.”. 
 

Pytanie 107 

Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 35. 
 

Pytanie 108 

Czy po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w dalszym ciągu zabezpieczeniem umowy 

będzie weksel in blanco (do czasu zakończenia umowy)? 
 

Odpowiedź: 

Po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w dalszym ciągu zabezpieczeniem umowy 

będzie weksel in blanco (do czasu zakończenia umowy). 
 

Pytanie 109 

Proszę o zmianę punktu III. 20 SIWZ i punktu VI.20 ogólnych warunków umowy (Załącznik nr 7 

do SIWZ) poprzez wskazanie, że dniem powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu 

niespłaconych terminowo rat kredytu bankowego/pożyczki lub odsetek za dany miesiąc jest dzień 

wymagalności raty kredytu bankowego/pożyczki lub odsetek za dany miesiąc. Zgodnie z ogólnymi 

regułami zawartymi w Kodeksie cywilnym, roszczenie staje się wymagalne z upływem ostatniego 



dnia przewidzianego dla zobowiązanego terminu do spełnienia świadczenia. To oznacza, że odsetki 

za opóźnienie można naliczać począwszy od dnia wymagalności długu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 110 

W przypadku gdy Wykonawca nie jest bankiem, proszę o wykreślenie z punktu VI.2 ogólnych 

warunków umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn.zm.) jako nie mającej zastosowania. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 40. 
 

Pytanie 111 

Czy istnieje możliwość poręczenia przez organ założycielski Szpitala? Jeśli tak, do jakiej kwoty? 
 

Odpowiedź: 

Nie istnieje możliwość poręczenia przez organ założycielski Zamawiającego. 
 

Pytanie 112 

Czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu, jest wolny od zajęć 

sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 28d). 
 

Pytanie 113 

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego 

w trakcie okresu kredytowania? 
 

Odpowiedź: 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie. 
 

Pytanie 114 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 

postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 11. 
 

Pytanie 115 

Czy Zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości 

i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku 

braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych 

instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 7. 
 

Pytanie 116 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem pożyczki  wszystkich 

wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie pożyczki oraz na ustanowienie zabezpieczeń? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ dodając do pkt 

XXI. ppkt 7. o poniższej treści: 



„7. Zamawiający przedstawi przed uruchomieniem kredytu bankowego wszystkich wymaganych 

prawem zgód na zaciągnięcie kredytu bankowego oraz na ustanowienie zabezpieczeń.”. 
 

Pytanie 117 

Wykonawca prosi o udostępnienie sprawozdań finansowych 3kw 2015. 
 

Odpowiedź: 

Dane finansowe Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za III kwartał 

2015 roku stanowią Załącznik do SIWZ o nr 15. 
 

Pytanie 118 

Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2014 

oraz 30/06/2015? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 1. 
 

Pytanie 119 

Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów i innych umów o tym charakterze 

wg stanu na dzień 31.12.2014 oraz ostatni dostępny okres 2015, zawierającego nazwę instytucji 

finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz 

zabezpieczenie umowne. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 2. 
 

Pytanie 120 

Na jaki okres podpisywane są zazwyczaj umowy Zakładu z  NFZ? 
 

Odpowiedź: 

Do roku 2014 umowy z NFZ zawierane były na okres 3-letni. Obecnie przepisy w tym zakresie 

uległy zmianie (art. 156 ust. 1 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych), 

toteż NFZ bez żadnych obostrzeń może zawrzeć umowę z tut. Szpitalem na okres do 10 lat. 
 

Pytanie 121 

Na jaki okres zawarte są obecnie trwające umowy/kontrakty z NFZ? 
 

Odpowiedź: 

Obecna umowa z NFZ zawarta jest na okres 01.01.2011 r. - 30.06.2016 r. 
 

Pytanie 122 

Prosimy o informację, z którego kontraktu z NFZ ma być ustanowiona cesja? Wykonawca prosi 

o informacje czy na w/w. umowie (umowach) zabezpieczeni są inni wierzyciele, a jeżeli tak - do 

jakiej kwoty. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 28f). 
 

Pytanie 123 

Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz 

hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał). 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 5. 
 

Pytanie 124 

Wykonawca prosi o udostępnienie prognozy finansowej Szpitala za okres kredytowania 
 

callto:01.01.2011%20-%2030.06


Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni prognozy finansowej Szpitala za okres kredytowania. 

 

Pytanie 125 

Jakie są plany pokrywania strat na działalności przez organ założycielski? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma wiedzy na temat planów pokrywania strat na działalności przez organ 

założycielski. 
 

Pytanie 126 

Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 

Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 

Zamawiającego. 
 

Pytanie 127 

W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich 

poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 4. 
 

Pytanie 128 

Prosimy o podanie przyczyny występowania strat na działalności. 
 

Odpowiedź: 

Przyczyną występowania strat na działalności Zamawiającego jest niedofinansowanie świadczeń 

medycznych przez NFZ. 
 

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

art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w pkt III.2 z: 

„2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.” 
 

na: 
 

„2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.”. 
 

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

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

- nowy termin składania ofert - 15.01.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert - 15.01.2016 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 

07.01.2015 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 

15.01.2016 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 07.01.2015 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 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 15.01.2016 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 07.01.2015 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 15.01.2016 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 07.01.2015 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 15.01.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

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

17.”. 
 

W związku z tym, iż otwarcie ofert nastąpi 15.01.2016 r. Zamawiający, działając na 

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

 - w Załącznikach do SIWZ nr 1 - 6 z: 

„Miejscowość …………………………, dnia ………… 2015 r.” 
 

na: 
 

„Miejscowość …………………………, dnia ………… 2016 r.”.  
 

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 23.12.2015 r., 

- Obliczenie ceny oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 23.12.2015 r., 

- Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 23.12.2015 r., 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) po 

zmianach z dnia 23.12.2015 r., 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) po zmianach z dnia 

23.12.2015 r., 

- Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych (Załącznik nr 5 do SIWZ) po zmianach z dnia 

23.12.2015 r., 

- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) po 

zmianach z dnia 23.12.2015 r., 

- Ogólne warunki umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) po zmianach z dnia 23.12.2015 r. 
 

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

integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 

 


