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DG-67/4-NS/573-2019                                                                      Rybnik, dnia 11.10.2019 r. 
 

 
Dotyczy post ępowania na:  

 
udzielenie kredytu /po życzki w kwocie 15 mln zł na okres 84 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 zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Prosimy o wyjaśnienie wzrostu kosztów personelu w 2018 roku.” 

Odpowied ź 1: Zmiany w poziomie wynagrodzeń są m.in. konsekwencją wynikająca z szeregu 
przepisów wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat oraz ich zmian, które weszły w życie w 2018 
r., a w szczególności: 
a) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczyła m.in. wynagrodzeń lekarzy 
specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) i uzyskania przez te 
grupy podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod 
warunkami określonymi w przepisie.  
b) Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r zawartego między Ministrem Zdrowia i Naczelną Izba 
Pielęgniarek i Położnych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).  
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r., o przyznaniu świadczeniodawcom 
dodatkowych  środków  dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w 
formie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu, 
za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz 800 zł miesięcznie, za okres od dnia 
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,  
d) Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na jej 
podstawie pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiotach leczniczych od 
1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze należało podwyższyć co najmniej o 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika. Wynagrodzenia tych osób wzrasta etapami, aby ostateczną wysokość osiągnąć 
najpóźniej 31 grudnia 2021 r.  
e) Ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1942). Weszła ona w życie w dniu 25 października 2018 r i 
znowelizowała m.in. ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 



wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 ze zm.), rozszerzając przede wszystkim jej zakres 
podmiotowy o dotychczas niewymienione grupy pracowników działalności podstawowej, innych niż 
pracownicy wykonujący zawody medyczne. Beneficjentami są pracownicy działalności podstawowej, 
których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. które uczestniczą w 
procedurach medycznych, a nie wykonują zawodów medycznych m.in. sanitariusze, sekretarki 
medyczne, technicy i opiekunki. 
f) Spór zbiorowy –Wynagrodzenia osobowe wzrosły w 2018 r. także na podstawie Porozumienia z 
dnia 24.10.2018r. zawartego w ramach sporu zbiorowego z przedstawicielami 4 organizacji 
związkowych. Efekt finansowy wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wraz  pochodnymi, który miał 
miejsce od 01.11.2018 r wyniósł w 2018 r. około 1 425 000 zł. 
g) Wynagrodzenia osobowe wzrosły w 2018 r. także w wyniku wzrostu liczby zatrudnionych na 
umowę o pracę i na umowę zlecenia. Największy wzrost zatrudnienia z tytułu umowy o pracę miał 
miejsce w grupie personelu Działu Higieny Szpitalnej, co wynika z zwiększającej się ilości pacjentów 
w poszczególnych oddziałach oraz braków kadrowych w grupie pielęgniarek. Celem zapewnienia 
właściwej opieki na pacjentem zwiększono zatrudnienie opiekunów medycznych, którzy wykonują 
czynności pielęgnacyjne przy pacjencie. Wzrost kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wynika 
ze zwiększenia zatrudnienia personelu pomocniczego – w Dziale Higieny Szpitalnej i Transporcie 
sanitarnym. 
Przy czym należy tutaj wskazać, iż wzrost wynagrodzeń personelu medycznego został  w części 
sfinansowany ze środków NFZ , co prezentuje poniższa tabela. 
 

Przychody z NFZ na 
podwy żki wynagrodze ń 
wraz z pochodnymi  

2017 2018 dyna
mika  

Lekarze  0,00 1 379 910,44  
Pielęgniarki I poło żne 6 375 335,00 9 939 156,33 55,90

% 
Ratownicy  0,00 380 433,84  
 6 375 335,00 11 699 500,61 83,51

% 
 

Na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Szpital w 2018 r. otrzymał dofinansowanie ze środków 
PFRON w wysokości 850 896,25 zł. Dodatkowo w związku utrzymaniem odpowiedniego poziomu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych uniknął obowiązku odprowadzania składek na PFRON, które 
za rok 2016 wyniosły 901 870,00 zł. Ponadto w 2018 r.  Szpital nie poniósł w ramach usług obcych -
kosztów sprzątania i współdziałania z personelem medycznym, które w 2016 r. wyniosły 6 051 808,69 
zł. Dodatkowo na wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów Szpital otrzymał w 2018 r środki w 
wysokości 4 115 866,81 zł wyższe o kwotę 816 531,80 zł zł niż w roku 2017. Ponadto dzięki 
refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy pozyskał dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 75 
073,81 zł.  

 
Pytanie 2 : „Prosimy o informacje nt.  zmian w strukturze zatrudnienia (Ilość zatrudnionych pracowników 

w 2017 r. i 2018 r. oraz zmiany w strukturze zatrudnienia lekarzy, z uwzględnieniem zmian w 
formie zatrudnienia).” 

Odpowied ź 2: Tabela   prezentuje zatrudnienie w latach 2017- 2018. W 2018 r. średnie zatrudnienie 
w przypadku umów o prac ę wynosiło 1238,73 etaty i  spadło o 22,505 etatów w  stosunku do roku 
poprzedniego. W ramach innych form zatrudnienia (um owy zlecenia i umowy kontraktowe) w 
przeliczeniu na równowa żnik etatu zaanga żowano 189,18 etatów. W stosunku do roku 
poprzedniego wielko ść ta wzrosła o blisko 50% tj 62,8 etatów. Ł ączny stan zatrudnienia w 2018 r. 
wyniósł 1427,918 etatów.  



2017 2018 2017 2018 
Lp Zatrudnienie 

etaty 
 

Pozostałe formy 
zatrudnienia 

1 Razem pracownicy działalności podstawowej, w tym: 1 027,91 995,54 108,58 166,95 
a Lekarze 192,00 154,01 86,58 124,43 
2 Razem personel pomocniczy 233,33 243,19 17,79 22,23 
3 Zatrudnienie ogółem (1+2) 1 261,24 1 238,74 126,38 189,18 

 
Największe zatrudnienie w przypadku umów o pracę  występuje w grupie personelu 
pielęgniarskiego, prawie 41%, w grupie lekarzy -ok12 %  oraz innego średniego personelu 
medycznego- ok. 7%. Największe zatrudnienie w przypadku umów innych niż umowy o pracę  
występuje w grupie lekarzy prawie 66% oraz w grupie innego średniego personelu 
medycznego(ratownicy medyczni) ok. 8,5%. Widoczna jest tendencja obniżenia zatrudnienia w 
formie wynikającej z kodeksu pracy w grupie personelu lekarskiego na rzecz umów na dyżury 
kontraktowe. Przy czym w 2018 r. następowało stopniowe wygaszanie mieszanych form 
zatrudnienia, w celu wyeliminowania problemu „oskładkowania” umów kontraktowych. 

 
Pytanie 3:  „Prosimy o informację z czego wynika wzrost usług obcych w 2018 roku.” 
Odpowied ź 3: Wzrost kosztów usług obcych w 2018 r w stosunku  do roku 2017 o 37,25% wynikał 
głównie ze wzrostu kosztów zakupu procedur medyczny ch (85,06%), w tym głównie w ramach: 
nocnej i świątecznej opiece w POZ, konsultacji oraz bada ń diagnostycznych i obrazowych, 
kosztów dy żurów kontraktowych (45,87%), unieszkodliwiania odpa dów poszpitalnych (32,94%), 
przegl ądów aparatury medycznej (52,59%) i dzier żawy  sprz ętu medycznego (57,51%),przy 
równoczesnym spadku kosztów usług remontowych i kon serwacyjnych oraz prania.  
 
Pytanie 4: „Prosimy o informację jaki procent sprzedaży stanowią procedury ratujące życie (bez limitu).” 
Odpowied ź 4: Procedury ratuj ące życie stanowi ą ok 26 % sprzeda ży*. 
  
Pytanie 5: „Prosimy o wskazanie jakie procent w sprzedaży stanowią procedury nie limitowe (inne niż 

ratujące życie)  np. operacje zaćmy, diagnostyka wysokokosztowa, m.in. tomografia).” 
Odpowied ź 5: Procedury nielimitowane (inne ni ż ratuj ące życie) stanowi ą ok 16 % sprzeda ży*,  
 
Pytanie 6: „Prosimy o wskazanie struktury procentowej koszyka świadczeń limitowanych vs. 

nielimitowanych w przychodach szpitala i trend w rozwoju tych ostatnich.” 

Lekarze- umowy o prac ę i kontrakty
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Odpowied ź 6: Struktura procentowa koszyka świadcze ń limitowanych do nielimitowanych w 
odniesieniu do przychodów* szpitala wynosi odpowied nio 58 % do 42 %. Trend w rozwoju 
świadcze ń nielimitowanych jest rosn ący, zauwa ża się wzrost w tych zakresach, np. w przypadku 
diagnostyki wysokokosztowej (badania rezonansu magn etycznego i tomografii komputerowej) 
po okre śleniu zakresów jako "nielimitowane" warto ść wykonania systematycznie ro śnie.   
 
uwaga: 
* w wartości sprzedaży i przychodów ujęto  kwoty przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 
podwyżki dla personelu wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe informacje zostały oparte na danych za I 
półrocze 2019 roku. 
 
Pytanie 7: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za opóźnienie w płatności, Wykonawca będzie 

mógł naliczyć odsetki ustawowe określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach 
zapłaty  
w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy 
poinformować, iż  
na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia 
umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do 
naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej 
ustawy stosuje się odpowiednio.” 

Odpowied ź 7: 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 te rminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, której przepisów nie sto suje si ę do umów, na podstawie których s ą 
wykonywane czynno ści bankowe.  
 
Pytanie 8: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze 

uruchomienia pożyczki na minimum 3 dni robocze przed wypłatą.” 
Odpowied ź 8: Vide pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 9: „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”.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaproponowane postanowienie umowne z z astrze żeniem, 
że ostatni podpis osoby reprezentuj ącej Wykonawc ę złożony b ędzie nie pó źniej ni ż w nast ępnym 
dniu roboczym po podpisie zło żonym przez Zamawiaj ącego.  
 
Pytanie 10: „Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień 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  60 – 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 zapytania ofertowego.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  
 
Pytanie 11: „Prosimy o potwierdzenie, że wraz z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w punkcie 11 

Istotnych Postanowień Umowy, Wykonawca jest uprawniony do postawienia pożyczki w stan 



natychmiastowej wymagalności.” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie potwierdza.  
 
Pytanie 12: „Prosimy o potwierdzenie, że z upływem okresu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w 

punkcie 11 Istotnych Postanowień Umowy, Wykonawca jest uprawniony do postawienia 
pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.” 

Odpowied ź 12: 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 13: „Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Zamawiający będzie 

zobowiązany do zwrotu pozostałej do zapłaty pożyczki wraz z odsetkami?”  
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza postanowienia umowne, które w opisanym  wyżej 
przypadku, daj ą wykonawcy mo żliwo ść naliczenia przez Wykonawc ę odsetek w wysoko ści nie 
wyższej ni ż odsetki ustawowe.  

Pytanie 14: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do punktu 11 Istotnych Postanowień Umowy 
następujących dodatkowych podpunktów stanowiących przyczyny wypowiedzenia Umowy: 
e. W stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub 
likwidacji? 
f. 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. 
g. 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 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 15: „Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Wykonawcy.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący informuje, że datą wydania po życzki b ędzie data wpływu środków 
na konto Zamawiaj ącego.  
 
Pytanie 16: „W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi 

oddawcze prosimy o potwierdzenie, iż za datę spłaty Strony wskazują dzień uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący uznaje za dat ę spłaty dat ę obci ążenia swego konta.  



 
Pytanie 17: „Czy Zamawiający dopuszcza aby spory powstałe w związku z umową rozstrzygane były 

przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy?” 
Odpowied ź 17. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.   

Pytanie 18: „Czy Zamawiajacy potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji 
wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej 
kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu z NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki 
stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji 
zabezpieczenia. ” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący informuje, że zawarcie umowy oraz ustanowienie zabezpiecze ń na 
wzorze wykonawcy uzale żnione jest od oceny formalno-prawnej ich tre ści i zgodno ści 
z warunkami niniejszego post ępowania. Zamawiaj ący potwierdza, że w przypadku spełnienia tych 
warunków zawarcie umowy i ustanowienie zabezpiecze ń nast ąpi na wzorach wykonawcy po 
uprzedniej akceptacji przez zamawiaj ącego. Zamawiaj ący nie wymaga doł ączenia do oferty wzoru 
umowy cesji kontraktu NFZ.  

Pytanie 19: „Prosimy Zamawiajacego o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z 
Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ. ” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący informuje, że umowa cesji z kontraktu mo że zostać podpisana 
równocze śnie z umow ą pożyczki /kredytu. Nast ępnie, niezwłocznie po zawarciu umowy 
z wykonawc ą, Zamawiaj ący wyst ąpi o zgod ę na cesj ę wierzytelno ści.  
 
Pytanie 20: „Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który 

ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki.” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący informuje, że kontrakt maj ący stanowi ć zabepieczenie został 
umieszczony na stronie internetowej w ramach niniej szego post ępowania.  
 
Pytanie 21: „W przypadku braku zgody na udostępnienie kontraktu przed wyborem Wykonawcy,   

prosimy o podanie następujących informacji: 
a. numer umowy z NFZ, data zawarcia i data obowiązywania umowy. 
b. aktualnej wartości umowy. 
c. czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie 

dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o 
wskazanie kwot, wierzycieli 

d. i terminów ich obowiązywania. Dodatkowo prosimy o informację z tytułu jakiego 
produktu jest to zabezpieczenie, czy produkt ma charakter odnawialny oraz czy 
wierzyciel dopuszcza/ ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz 
innego podmiotu? 

e. czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na 
kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący informuje, że kontrakt maj ący stanowi ć zabezpieczenie został 
umieszczony na stronie internetowej w ramach niniej szego post ępowania. Stanowi te ż 
zabezpieczenie dla innych zobowi ązań Zamawiaj ącego. Wierzyciele dopuszczaj ą zabezpieczenie 
na rzecz innych podmiotów. Na dzie ń sporz ądzenia odpowiedzi nie wyst ępują zajęcia komornicze 
na kontrakcie. Kontrakt aktualnie stanowi zabezpiec zenie, zgodnie z poni ższą specyfikacj ą: 
- Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa.  

 

 

 



Scedowane wierzytelno ści stanowi ą zabezpieczenie umowy po życzki z dnia 06.07.2016 r. oraz 
umowy po życzki z dnia 03.11.2016 r. Saldo po życzek  na dzie ń 30.09.2019 r. wynosi łacznie 11 098 
550 zł. Kwota zabezpieczenia wynosi 150% warto ści bie żącego salda. Zobowi ązanie ma charakter 
nieodnawialny.Okres spłaty zgodnie z umow ą kończy sie odpowiednio w dniu  20-12-2021 i 30-11-
2023. 

- De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie (00-085) przy ul. Biela ńskiej 12. 
Scedowane wierzytelno ści stanowi ą zabezpieczenie umowy po życzki z dnia 29.05.2017 r.  Saldo 
pożyczki  na dzie ń 30.09.2019 r. wynosi 1 672 000,00 zł. Kwota zabezp ieczona wynosi 150% 
warto ści bie żącego salda. Zobowi ązanie ma charakter nieodnawialny. Okres spłaty zgod nie z 
umow ą kończy si ę w dniu  30-09-2022 r. 

 
Pytanie 22: „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że spłata odsetek będzie następowała na 

podstawie harmonogramu spłat i Zamawiajacy nie wymaga każdorazowo odrębnego 
zawiadomienia odnośnie terminów i wysokości zapłaty?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący odsyła do pkt.8 opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 23 : „Prosimy Zamawiającego o informację, czy w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane 

przez Wykonawców pytania, Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje załącznik nr 1.3 „Istotne 
postanowienia umowy”  zgodnie z odpowiedziami, czy Wykonawca przed wysłaniem oferty 
sam może dokonać odpowiednich modyfikacji i uzupełnień na podstawie udzielonych przez 
Wykonawcę odpowiedzi?” 

Odpowied ź 23: W przypadku zmiany IPU Zamawiaj ący zmodyfikuje zał ącznik, który to staje si ę 
obowi ązującym i który nale ży zło żyć do oferty w sposób okre ślony przez Zamawiaj ącego. 
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiaj ącego w niniejszym pi śmie postanowie ń umownych 
zaproponowanych przez wykonawc ę, Wykonawca wprowadza te postanowienia umowne do 
umowy po życzki/kredytu z zastrze żeniem o którym mowa w pkt.1 IPU.  
 
Pytanie 24: „Z uwagi na zapisy w SIWZ w ust. „XIV. Warunki umowy” pkt 6: Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z zapisami istotnych postanowień – prosimy 
Zamawiajacego o wyjaśnienie , w jakich sytuacjach Zamawiający przewiduje zmiany 
umowy?”  

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący przewiduje zmiany w zakresie zmian korzystnych d la Zamawiaj ą-
cego.  
 
Pytanie 25: „Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na dodanie do umowy klauzuli poufności o treści 

określonej poniżej: 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania  

w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości 
Umowy, prowizji, a także informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy.  

2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia 
wynika  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z 
obowiązkami publikacji informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  
o obrocie instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak również 
informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, ze 
wzgl ędu na fakt, i ż Zamawiaj ący podlega re żimowi finansów publicznych.  



 
Pytanie 26: „W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  
„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy 
(Kodeks),  
w skład której wchodzi Wykonawca.  
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 
zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*.  
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do 
rozwiązania Umowy”.” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  
 
Pytanie 27: „W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy 

o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 
1. Spółka XXX przyjęła wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Spółka 
XXX  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej 
odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” 
(dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem 
(…)**. 
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  
 
Pytanie 28: „W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 
“Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 
postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na 
mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarcze dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni 
skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź 
nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy równowartość kwoty 
pożyczki wskazanej w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w 
transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia  
zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną 
bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  
 
Pytanie 29: „W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  
„Klauzula reklamacyjna 



1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi 
świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń 
pieniężnych. 
2.  Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 
1)  ustnie: 
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx. 
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.  
2)   w formie pisemnej: 
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. 
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 
3)    pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.  
3.  Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem 
kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 
4.  Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką 
pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 
5.  Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy 
rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym 
Zamawiającego, wskazując: 
1)  przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 
2)  okoliczności wymagające wyjaśnienia, 
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 
60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
6.  Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych 
kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 
dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego 
przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 
7.  Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci 
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo 
pocztą elektroniczną,  
z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną 
wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
8.  W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie 
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 
9.  Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na 
reklamację ma możliwość wystąpić z:  
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika 
Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/. 
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”.” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wprowadzenie do umowy ww. zapisów.  
 
Pytanie 30 : „W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy 

o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 



„Klauzula ochrony danych osobowych Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Pożyczkodawcy wraz 
z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę w celu:  
a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 
umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679; 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 
(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679; 
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: 
dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej 
odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679; 
d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na 
podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie 
newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i 
konferencje organizowane przez Pożyczkodawcę).   
Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest 
obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej  
wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest 
dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i 
informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim 
– a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, 
bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia 
wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.  
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania 
kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów 
prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce 
celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w 
szczególności w postępowaniach sądowych.  
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać – 
między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich 
procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca 
może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać 
ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy 
prawa. Administratorem jest xxx, z siedzibą przy xxxx, xxxx, która wyznaczyła Dyrektora 
Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w 
siedzibie głównej firmy, do którego Pożyczkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania 
swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień 
Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxx. W celu egzekwowania 
wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxx. 
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych 
dotyczących Pożyczkobiorcy narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679. 



Pożyczkobiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych 
Osobowych przez Pożyczkodawcę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich 
jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak 
również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Pożyczkodawcy). Pożyczkodawca 
zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób 
poufny, przez wyznaczony personel. 
 

*, ** - oznaczają odnośnik do strony internetowej wykonawcy (do wiadomości Zamawiającego)” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wprowadzenie do umowy ww. zapisów.  
 
Pytanie 31: „ Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy intencją Zamawiającego w punkcie 8. 

OPZ (Załącznik nr 1.1)  jest otrzymywanie e-faktury czy faktury w formie pdf. na maila a 
następnie oryginału pocztą?” 

Odpowied ź 31: Intencj ą Zamawiaj ącego jest otrzymanie faktury  w formie PDF, a nast ępnie 
oryginału poczt ą. 
 
Pytanie 32: „ W odniesieniu do pytania powyżej czy Zamawiający chciałby mieć dostęp elektroniczny do 

swojego konta na platformie Wykonawcy, na którym będzie miał między innymi dostęp do 
faktur?”  

Odpowied ź 32: Nie. 
 
Pytanie 33: „W odniesieniu do punktu 10 OPZ (Załącznik numer 1.1) Wykonawca zauważa, że od 1 

stycznia 2016 r. weszła w życie  ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1830), która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie odsetek 
za opóźnienie. Od tej pory Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za 
opó źnienie w transakcjach handlowych , które są należne bez wezwania od dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym prosimy 
o przedstawienie zgodnego z obowiązującymi przepisami zapisu w tym zakresie.” 

Odpowied ź 33: 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 te rminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, której przepisów nie sto suje si ę do umów, na podstawie których s ą 
wykonywane czynno ści bankowe. 
 
Pytanie 34: „W odniesieniu do punktu 11 OPZ (Załącznik numer 1.1) czy Zamawiający wyraża zgodę na 

następujące zarachowanie zaległych wpłat: 
1. Kapitał główny 2. Odsetki za opóźnienie, 3.Odsetki od kapitału głównego?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 35: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie 

płatno ści rat ?” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian  
 
Pytanie 36: „Czy Zamawiający może określić najwcze śniejszy 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.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący zastrzega sobie mo żliwo ść wcześniejszej spłaty kredytu lub 
pożyczki bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek do datkowych kosztów, co nie 
oznacza że na obecnym etapie zamierza z tego uprawnienia sko rzysta ć. Poza 
warunkami okre ślonymi w pkt. 17 Zał.1.1 OPZ zamawiaj ący nie okre śla innych 



warunków ziszczaj ących skorzystanie z uprawnienia i nie wyra ża zgody na ich 
sformułowanie. 

 
Pytanie 37: „Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie cz ęść 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.” 

Odpowied ź 37: Vide odp. na pytanie nr 36. 
 
Pytanie 38: „Wykonawca zwraca się z prośba o określenie ważnych przyczyn wypowiedzenia umowy, 

o których mowa w punkcie 12 IPU (Załącznik numer 1.3)” 
Odpowied ź 38: 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 39: „Czy Zamawiający potwierdza, że wierzytelności z kontraktu z NFZ, których cesja ma 

stanowić zabezpieczenie pożyczki, są i pozostaną wolne od innych obciążeń?” 
Odpowied ź 39: Zamawiaj ący wskazuje, że zabezpieczeniem kredytu/po życzki b ędzie kontrakt 
z NFZ o nr 124/100443/03/8/2019 o udzielanie świadcze ń opieki zdrowotnej w systemie podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia świadcze ń opieki zdrowotnej, dlatego został on zał ączony do 
niniejszego post ępowania. Zamawiaj ący potwierdza, że na dzień udzielenia odpowiedzi kontrakt 
zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jes t wolny od zaj ęć sądowych i egzekucyj-
nych, a wierzytelno ść nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona.  W pozostałym zakre-
sie vide odp. na pytanie nr 21.  

 
Pytanie 40:  „Ponieważ dla Wykonawcy ważna jest ciągłość zabezpieczenia w postaci umowy cesji, czy 

Zamawiający zgodzi się dostarczać kolejne zgody na cesję najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej umowy cesji? 

Odpowied ź 40: Zgoda NFZ na przelew wierzytelno ści z kontraktu dotyczy środków wypłacanych  
w danym roku. Zamawiaj ący nie ma wpływu na terminy przygotowania umów z NF Z na kolejne 
okresy. Zamawiaj ący informuje, że zobowi ązuje si ę utrzyma ć zabezpieczenie i odnawia ć je w 
całym okresie kredytowania vide pkt. 14 zał.1.1 OPZ . 

Pytanie 41: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nie uzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem 
prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia Umowy 
pożyczki?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący odsyła do istotnych postanowie ń umownych (zał ącznik nr 1.3 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia) pkt 11 litera d. 
 
Pytanie 42: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 2 IPU w takim zakresie, że 

postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z przepisów prawa a 
nie wyłącznie prawa bankowego oraz regulaminu obowiązującego u wykonawcy?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 43: „Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację pkt. 11 lit. a) IPU, że nieterminowe regulowanie 

zobowiązań z tytułu spłaty rat może dotyczyć jakiejkolwiek części raty (tj. kapitał lub 
odsetki)?”  

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

pożyczki: Zamawiający nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania 
lub obowiązku wynikającego z Umowy?” 



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

pożyczki: jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Zamawiającego w 
Umowie, które może mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się 
nieprawdziwe lub błędne co do faktu lub kwestii prawnych?” 

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

pożyczki: 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 Wykonawcy wpływ na należyte wykonanie 
Umowy?” 

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

pożyczki: zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała 
przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie 
przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub likwidacji Zamawiającego?” 

Odpowied ź 47: 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 17.10.2019 r.  do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert - w tym sa mym dniu o godzinie 
10.30. 
 
Egz.: 
1. strona internetowa. 
2. aa. 


