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Dotyczy post ępowania na: 

 
Usług ę udzielenia kredytu/po życzki w kwocie 30 mln zł na okres 120 
miesi ęcy na spłat ę zobowi ązań cywilno-prawnych i refinansowanie 

zawartych kredytów i po życzek. 
(dotyczące zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja tej ustawy) 
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela 

poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1:  „Ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załączników do 
SIWZ, a w szczególności formularza kalkulacyjnego.” 

Odpowied ź 1: Z uwagi na popełniane przez Wykonawców bł ędy wynikaj ące z ingerencji w 
zapisy edytowalnych zał ączników, Zamawiaj ący nie udost ępnia edytowalnych zał ączników i 
prosi o wypełnienie ich r ęcznie.  
 
Pytanie 2:  „W związku z koniecznością dokonania analizy niniejszej transakcji, prosimy o określenie 

najpóźniejszego terminu uruchomienia środków. Określenie terminu uruchomienia 
środków jako „7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po 
ustanowieniu zabezpieczeń” jest zbyt ogólnym stwierdzeniem i jest uzależnione wyłącznie 
od woli Zamawiającego. Brak określenia daty zawarcia umowy skutkuje możliwością 
uruchomienia środków np. rok po podpisaniu umowy albo jeszcze później. Niniejsze 
stanowi zbyt duże obciążenie ryzyka niniejszej transakcji, a to z kolei może prowadzić do 
zwiększania wartości oferowanej ceny lub do ograniczenia grona oferentów.” 

Odpowied ź 2: Terminy zostały okre ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Szczegółowych terminów Zamawiaj ący na tym etapie nie mo że ustali ć, gdyż przebieg 
niniejszej procedury ma na nie bezpo średni wpływ. Jednak że Zamawiaj ący informuje, że 
termin ten nie b ędzie pó źniejszy ni ż 31.12.2018 r. 

 
Pytanie 3:  „W związku z zastrzeżeniem, że przez dzień zapłaty raty rozumie się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
zobowiązuje się do przesyłania (np. w formie elektronicznej) Wykonawcy potwierdzenia 
dokonania zapłaty w terminie 3 dni od dnia dokonania płatności pod rygorem uznania, że 
płatność nastąpiła w dacie uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Określenie daty 
zapłaty jest niezbędne do stwierdzenia ewentualnego opóźnienia, dlatego w celu 
umożliwienia Wykonawcy realizowania swoich praw, prosimy o potwierdzenie ww. 
obowiązku.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący potwierdza i wyra ża zgodę na przesyłanie Wykonawcy w formie 
elektronicznej potwierdzenia dokonania zapłaty w te rminie do 7 dni roboczych od dnia 
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dokonania płatno ści pod rygorem uznania, że płatno ść nast ąpiła w dacie uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy.  
 
Pytanie 4:  „W związku z odpowiedzią na pytanie nr 17 oraz nr 60, prosimy o jednoznaczne 

potwierdzenie, że wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy, wszelkie zobowiązania 
pozostałe do zapłaty z tytułu tej umowy staną się natychmiast wymagalne.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, że wszelkie zobowi ązania pozostałe do zapłaty z tytułu 
umowy staj ą się wymagalne wraz z upływem okresu wypowiedzenia.     
 
Pytanie 5:  „W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 44 prosimy o zmianę warunków zamówienia 

poprzez wskazanie, że odsetki będą należne w przypadku opó źnienia  w spłacie 
zobowiązań. Wykonawca wskazuje, że zastosowanie kwalifikowanej formy opóźnienia 
(zwłoki) jest warunkiem ograniczającym uprawnienia Wykonawcy do naliczania odsetek 
za opóźnienie. Taki zapis, na gruncie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, a dokładniej na podstawie art. 13 ww. ustawy, należy uznać za niewa żny. ” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący modyfikuje odpowied ź na pytanie nr 44 (pismo z dnia 19.10.2018 r.) 
i potwierdza, że przez okre ślenie „zwłoka” nale ży rozumie ć opó źnienia w zapłacie 
wymagalnych rat kapitału. 
 
Pytanie 6:  „W związku z faktem, że pkt 17 Opisu przedmiotu zamówienia nie zawiera odpowiedzi na 

pytania nr 54-57, ponownie zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na powyższe 
pytania.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący informuje, że wczesniejsza spłata nast ąpi tylko i wył ącznie po 
upływie 14 dni od poinformowania wykonawcy o zamiar ze przedterminowej spłaty. 
Potwierdzamy, że Wykonawca ma prawo w okresie liczonym od dnia zaw iadomienia 
Wykonawcy przez okres 14 dni nalicza ć odsetki umowne (WIBOR 1M +mar ża).” 
   
 
Pytanie 7:  „W nawiązaniu do odpowiedzi nr 67, 68 oraz 69, ponownie zwracam się z prośbą 

o dopuszczenie możliwości potrącenia z kwoty udzielonego finansowania wszystkich 
pozostałych do uregulowania należności przysługujących Wykonawcy z tytułu umowy 
wskazanej w zestawieniu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. 
Mając na względzie zamiar Zamawiającego wyrażony w pytaniu nr 67, a więc dążenie do 
spłaty zobowiązań wskazanych w powyższym zestawieniu, proponujemy, by spłata tych 
zobowiązań odbywała się na podstawie potrącenia. Wykonawca wskazuje, że takie 
rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne w przypadku zachowania tożsamości stron 
i stanowi znaczne uproszczenie dla prowadzonych rozliczeń. Dodatkowo informujemy, że 
dopuszczenie takiej możliwości nie stanowi żadnego ryzyka dla Zamawiającego, 
jednocześnie niwelując podwyższone ryzyko transakcji u tej grupy oferentów, których 
zobowiązania będą spłacane, co z kolei wpływa na zwiększenie grona oferentów.  
Zastosowanie potracenia należności znajduje także uzasadnienie ekonomiczne. 
W wyniku potrącenia należności szpital unika ryzyka zdublowanie kosztów finansowania 
(zaciągniętego i spłacanego).”   

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza ww. rozwi ązania.   
 
Pytanie 8:  „W związku z odpowiedzią na pytanie nr 72, prosimy o wskazanie terminu, w jakim 

Zamawiający wystąpi do OW NFZ z wnioskiem o udzielenie zgody na dokonanie cesji 
wierzytelności. Pojęcie niezwłocznie jest bardzo ogólne i prowadzi do wielu rozbieżności 
interpretacyjnych, dlatego prosimy o wskazanie konkretnego terminu.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący na tym etapie post ępowania nie jest w stanie poda ć konkretnej 
daty, poniewa ż bezpośredni wpływ na jej ustalenie ma przebieg niniejszej  procedury. 
Zamawiaj ący uczyni to bez zb ędnej zwłoki. 
 
Pytanie 9:  „W związku z odpowiedzią na pytanie nr 98, prosimy o potwierdzenie, że na cenę oferty 

składa się stała marża Wykonawcy i zmienna stawka WIBOR. Wykonawca wskazuje, że 
odsetki liczone są w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę. Odpowiedź Zamawiającego 
prowadziłaby zatem do uznania, że cenę oferty stanowi marża oraz odsetki, czyli marża i 
WIBOR (marża uwzględniona dwukrotnie).” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący potwierdza, że na cenę oferty składa si ę stała mar ża Wykonawcy, 
zmienna stawka WIBOR oraz prowizja. 
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Pytanie 10:  „W odniesieniu do punktu 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia prosimy o zniesienie 

konieczności dostarczenia przez Wykonawcę faktury, jako podstawy do zapłaty odsetek. 
Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
„Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży 
zwolnionej od podatku”. Pozostawienie konieczności dostarczania faktury może 
przyczynić się do zmniejszenia liczby ofertenów w postępowaniu.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na powy ższe.  
 
Pytanie 11:  „W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1, Wykonawca proponuje zmienić zapis 

w punkcie 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia na następujący: 
Odsetki będą płatne na podstawie zawiadomienia, przesłanego przez Wykonawcę e-
mailem najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości oprocentowania.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący wyra ża zgodę jednocze śnie modyfikuj ąc zapis pkt. 8 jak ni żej: 
 „Odsetki b ędą płatne na podstawie zawiadomienia lub faktury , przesłanych przez 
Wykonawc ę e-mailem najpó źniej w ci ągu 7 dni roboczych po wyznaczeniu 
wysoko ści oprocentowania.” 

 
Pozostałe warunki nie uległy zmianie, aktualny pozo staje równie ż termin składania ofert 

przedłu żony pismem z dnia 23.10.2018 r. do dnia 06.11.2018 r. do godziny 10.00  oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 

 
 
Egz.: 
1. strona internetowa. 
2. aa. 

 
 

 
 
 
 
  


