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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DF.169.1.2016 Rybnik, 08.06.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na 

poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.169.1.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 

Z DNIA 08.06.2016 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje (doprecyzowuje odpowiedzi 

z dnia 19.05.2016 r. w zakresie terminów płatności rat): 

Pytanie 1 

W związku z koniecznością zachowania porównywalności złożonych ofert, prosimy o jednoznaczne 

określenie, jakie terminy płatności rat należy przyjąć do harmonogramu spłat. W treści SIWZ 

wskazano, że raty będą regulowane ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odpowiedzi nr 12 

stwierdzono, że termin płatności pierwszej raty odsetkowej przypada na dzień 31.07.2016 r. 

(niedziela) co wskazywałoby, że do harmonogramu spłat należy przyjąć ostatni dzień miesiąca, 

natomiast z odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 72 wynika, że płatności będą dokonywane ostatniego 

dnia miesiąca, chyba że dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy wówczas zapłata nastąpi 

w dniu poprzedzającym ten dzień, co ostatecznie prowadzi do wniosku, że płatności będą 

dokonywane ostatniego dnia roboczego miesiąca. W związku z rozbieżnościami powstałymi 

pomiędzy treścią SIWZ i udzielonymi odpowiedziami, prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie 

terminy płatności rat należy przyjąć do harmonogramu spłat. 
 

Odpowiedź: 

Raty będą regulowane ostatniego dnia roboczego miesiąca. 
 

Pytanie 2 

Prosimy o jednoznaczne określenie terminu płatności pierwszej raty odsetkowej, ponieważ 

z odpowiedzi na pytanie nr 12 wynika, że płatność nastąpi ostatniego dnia miesiąca (31.07.2016 

r.), w którym nastąpiło uruchomienie środków (12.07.2016 r.), natomiast z odpowiedzi na pytanie 

nr 45 wynika, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków (przy założeniu, że 

uruchomienie środków nastąpi w dniu 12.07.2016 r. to płatność pierwszej raty odsetkowej wg 

odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 45 powinno nastąpić w dniu 31.08.2016 r.). 
 

Odpowiedź: 

Płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym nastąpiło 

uruchomienie środków. 
 



 

Pytanie 3 

Prosimy o jednoznaczne określenie terminu płatności pierwszej raty kapitałowej, ponieważ 

z odpowiedzi na pytanie nr 12 wynika, że płatność nastąpi ostatniego dnia drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków (30.09.2016 r.), 
natomiast z odpowiedzi nr 44 wynika, że płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi ostatniego dnia 

roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie 

środków (przy założeniu, że uruchomienie środków nastąpi w dniu 12.07.2016 r. to płatność 

pierwszej raty kapitałowej wg odpowiedzi udzielonej na pytanie 44 powinno nastąpić w dniu 

31.10.2016 r.). 
 

Odpowiedź: 

Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków. 
 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 15.06.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert - 15.06.2016 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 13.06.2016 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 15.06.2016 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 11 820 554,61 zł 

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

Chorych w Rybniku” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 13.06.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DF.169.1.2016”.” 
 

na: 
 

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

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł 

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

Chorych w Rybniku” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 15.06.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DF.169.1.2016”.”; 
 

 

 



 

- 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 13.06.2016 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 15.06.2016 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 13.06.2016 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 15.06.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

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

nr 17.”. 
 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 08.06.2016 r. 
 

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

integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 

 


