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DG-55/4-NS/468-2019                                                                      Rybnik, dnia 21.08.2019 r. 
 

Dotyczy post ępowania na: 
 

udzielenie kredytu /po życzki w kwocie 15 mln zł na okres 120 miesi ęcy na 
spłat ę zobowi ązań cywilno - prawnych   

(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 kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych 
odpowiedzi. Numery pytań i odpowiedzi stanowią kontynuację w stosunku do pisma nr DG-55/2-
NS/468-2019 z dnia 09.08.2019 r. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 24:  „Mając na względzie warunki Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1.1.), 

prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia 
finansowania polegającego na jednorazowym uruchomieniu środków, a następnie ich 
spłacie we wcześniej określonych ratach (z ewentualną możliwością wcześniejszej 
spłaty) ale  bez możliwości ponownego wykorzystania uregulowanych należności” 

Odpowied ź 24: : Zamawiaj ący przewiduje jedn ą transz ę wypłaty środków i jednorazowo.  
 

Pytanie 25 : „Prosimy o potwierdzenie, że dokument, o którym mowa w punkcie I.b.2. tiret drugi 
specyfikacji dotyczy dokumentu wskazanego w punkcie II.b.3.2 specyfikacji tj. 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej?” 

Odpowied ź 25: Tak, zamawiaj ący potwierdza, że dokument, o którym mowa w pytaniu 
wskazany jest w punkcie II.b.3.2 specyfikacji.  
 
Pytanie 26: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawiadomienie o aktualnej wartości odsetek było 

przesyłane w ciągu 14 dni po wyznaczeniu wysokości oprocentowania?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący odsyła do pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 27: „Prosimy o zmianę pkt 10 załącznika nr 1.1 do Zapytania ofertowego („Opis przedmiotu 

zamówienia”) poprzez wskazanie, że odsetki od niespłaconego w terminie kapitału 
będą należne w przypadku opóźnienia, a nie zwłoki.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane rozwi ązanie. 
 
Pytanie 28: „Prosimy o potwierdzenie, że przez odsetki ustawowe określone w pkt 10 załącznika nr 

1.1 do Zapytania ofertowego („Opis przedmiotu zamówienia”) należy rozumieć, w 
przypadku: 

a)  instytucji bankowych odsetki za opóźnienie wynikające z kodeksu cywilnego,  



 

strona 2 z 5 

b) instytucji niebędących bankami w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

Wyjaśniając powyższe wskazujemy, że usługa będąca przedmiotem niniejszego 
postępowania może zostać zakwalifikowana jako transakcja handlowa w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która 
wyłącza stosowanie jej przepisów wobec umów realizujących czynności bankowe w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego, w tym również nabywania wierzytelności 
pieniężnych, o ile są one wykonywane przez banki. Ustawa nie wyłącza spod swojej 
regulacji instytucji niebędących bankami, dlatego w przypadku realizacji zamówienia 
przez tego typu podmiot, konieczne będzie zastosowanie odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.Dodatkowo należy wskazać, że odmienne 
uregulowania w tym zakresie są nieważne (art. 13 ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.)” 

Odpowied ź 28: : Tak, Zamawiaj ący potwierdza. Zamawiaj ący u żywa poj ęcia odsetek w 
rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiaj ący nie wył ącza zastosowania ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach ha ndlowych, której przepisów nie stosuje 
się do umów, na podstawie których s ą wykonywane czynno ści bankowe. 

Pytanie 29: „ Prosimy o: 
a)  wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej 

transakcji (nr kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania), 
b) udostępnienie kopii ww. kontraktu, 
c)  potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń. ” 

Odpowied ź 29: Zgodnie z dokumentami doł ączonymi do niniejszego post ępowania. 
 
Pytanie 30: „Prosimy o potwierdzenie, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu 

z NFZ zostanie podpisana w dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący potwierdza. 
 
Pytanie 31: „Prosimy o wskazanie termin, w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na dokonanie 

cesji wierzytelności wynikających z kontraktu ” 
Odpowied ź 31: Niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawc ą Zamawiaj ący wystapi o 
zgodę do NFZ  na dokonanie cesji wierzytelno ści wynikaj ących z kontraktu. Przewiduje si ę, że 
nie nastapi to pó źniej ni ż w terminie 7 dni od zawarcia. Zamawiaj ący nie jest jednak w stanie 
wskazać terminu uzyskania zgody NFZ, poniewa ż nie zale ży on od Zamawiaj ącego.  
 
Pytanie 32: „Prosimy o potwierdzenie, że weksel in blanco wraz z deklaracją lub porozumieniem 

wekslowym zostaną wydane Wykonawcy w dniu podpisania umowy kredytu lub 
pożyczki” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący potwierdza. Zwraca przy tym uwag ę, że z uwagi na rang ę tych 
dokumentów Wykonawca jest zobowi ązany do odpowiedniej ich ochrony i wła ściwego 
zabezpieczenia. 
 
Pytanie 33: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki 

następowała w dacie płatności rat?” 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane rozwi ązanie. 
 
Pytanie 34: „Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin oraz maksymalną kwotę 

wcześniejszej spłaty?” 
Odpowied ź 34: Nie.  
 
Pytanie 35: „Prosimy o skrócenie okresu wypowiedzenia. Wykonawca proponuje ustanowienie 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
 
Pytanie 36: „Prosimy o skonkretyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „ważne przyczyny” 

określone w pkt 12 Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 1.3.”  
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Odpowied ź 36: Zamawiaj ący wyja śnia, że pojęcie "wa żnych przyczyn" jest klauzul ą ogóln ą, 
która wypełnia si ę treścią w okoliczno ściach danej sprawy, za ś użyte jest ono w znaczeniu 
jakie nadaje mu kodeks cywilny (np. art. 476). 
 
Pytanie 37: „Prosimy o potwierdzenie, że upływ okresu wypowiedzenia umowy będzie skutkować 

natychmiastową wymagalnością wszystkich pozostałych i nieuregulowanych 
należności wynikających z umowy.” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza postanowienia umowne, które w opisanym  wyżej 
przypadku (tj. z upływem okresu wypowiedzenia) daj ą wykonawcy mo żliwo ść postawienia 
całej wierzytelno ści wynikaj ącej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiast owej 
wymagalno ści. 
 
Pytanie 38: „Prosimy o określenie maksymalnego terminu, w którym kredyt lub pożyczka zostanie 

uruchomiona. ” 
Odpowied ź 38: Zamawiaj ący zamierza uruchomi ć środki niezwłocznie po podpisaniu umowy i 

ustanowieniu wszystkich zabezpiecze ń. Najpó źniejszy mo żliwy termin to 31.03.2020 r. 

 
Pytanie 39: „Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami 

zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez 
Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania 
dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na 
rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie 
zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy” 

Odpowied ź 39:. Tak, Zamawiaj ący potwierdza. 
 
Pytanie 40: „Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki 

zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą?” 
Odpowied ź 40. Tak, Zamawiaj ący potwierdza. 

Pytanie 41: „Prosimy o potwierdzenie, że nieuzyskanie zgody NFZ na cesję, skutkujące brakiem 
prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia 
Umowy pożyczki?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie potwierdza. Uruchomienie środków nast ąpi po dostarczeniu 
zgody NFZ na cesj ę kontraktu. Ponadto zamawiaj ący informuje, że w przypadku wyga śnięcia 
lub rozwi ązania kontraktu – b ędącego zabezpieczeniem kredytu lub po życzki w czasie 
obowi ązywania umowy kredytu, zobowi ązuje si ę ustanowi ć prawne zabezpieczenie spłaty w 
postaci cesji wierzytelno ści z umowy lub umów o udzielanie świadcze ń opieki zdrowotnej 
zawartej mi ędzy zamawiaj ącym a NFZ o warto ści ł ącznie nie ni ższej ni ż warto ść wygasłego 
kontraktu.    

Pytanie 42: „Prosimy o potwierdzenie, że pkt 11 lit. a) Istotnych postanowień umownych dotyczy 
także rat, które nie zostały uregulowane w pełnej wysokości. ” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący potwierdza. 

Pytanie 43: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 
wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności? Propozycja zapisu: „Jeżeli Pożyczkobiorca nie wykona lub 
nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z 
Umowy wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia 
skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub 
zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 
zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 
Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w 
terminie określonym w zawiadomieniu. ” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 44: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
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wymagalności? Propozycja zapisu: „Jeżeli jakiekolwiek oświadczenie lub 
zapewnienie złożone przez Pożyczkobiorcę w Umowie, które może mieć wpływ na 
zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się nieprawdziwe lub błędne co do 
faktu lub kwestii prawnych wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego 
zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości 
lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez 
Pożyczkobiorcę zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota 
niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od 
Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać 
niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu.” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 45: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności. Propozycja zapisu: „Jeżeli nastąpią istotne zmiany w sytuacji 
finansowej, ekonomicznej lub prawnej Pożyczkobiorcy, które w ocenie 
Pożyczkodawcy znacznie obniżają jego zdolność do obsługi zadłużenia wówczas 
Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do 
Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia”. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 
zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 
Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w 
terminie określonym w zawiadomieniu. ” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 46: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności. Propozycja zapisu: „Jeżeli jakiekolwiek postanowienie dokumentu 
zabezpieczenia zostało naruszone lub którekolwiek z zabezpieczeń ustanowionych 
przez Pożyczkobiorcę zgodnie z postanowieniami Umowy utraci ważność, wygasło 
lub przestanie być egzekwowalne z jakiegokolwiek powodu albo też nastąpiło istotne 
w opinii Pożyczkodawcy zmniejszenie wartości któregokolwiek zabezpieczenia 
wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego 
do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 
zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 
Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w 
terminie określonym w zawiadomieniu.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 47: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności. Propozycja zapisu: „Jeżeli zostało wszczęte postępowanie 
egzekucyjne lub został złożony wniosek o wyjawienie majątku, albo jakiekolwiek inne 
postępowanie o podobnym charakterze, albo też jeżeli stosowny wniosek nie został 
uwzględniony z uwagi na brak wystarczającego majątku, które mogłoby mieć w 
ocenie Pożyczkodawcy wpływ na należyte wykonanie Umowy wówczas 
Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do 
Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 
zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 
Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w 
terminie określonym w zawiadomieniu. ” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 48: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
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wymagalności. Propozycja zapisu: „Jeżeli zostało wydane zarządzenie lub 
rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ podmiotu tworzącego 
właściwego dla Pożyczkobiorcy w sprawie przekształcenia Pożyczkobiorcy w spółkę 
kapitałową lub likwidacji Pożyczkobiorcy wówczas Pożyczkodawca może, w drodze 
pisemnego zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, 
w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania 
przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy 
kwota niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi 
od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać 
niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu. ” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 49: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy 

wypowiedzenia umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności. Propozycja zapisu: „Jeżeli Pożyczkodawca wypowie jakąkolwiek inną 
umowę zawartą przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, z przyczyn leżących po 
stronie Pożyczkobiorcy, włączając w to przyczyny wskazane w niniejszym punkcie 
wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego 
do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 
zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 
Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w 
terminie określonym w zawiadomieniu.” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
 

Pozostałe warunki nie ulegaj ą zmianie, aktualny tak że pozostaje termin składania 
ofert ustalony do dnia 30.08.2019 r.  do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert - w tym sa mym 
dniu o godzinie 10.30 . 
 
Egz.: 
1. strona internetowa. 
2. aa. 


