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Świętochłowice, 18. 03.2020 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: konkursu na udzielenie finansowania w formie kredytu lub pożyczki w wysokości  
                 7 500 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań w okresie  
                  84 miesięcy. 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Prosimy o zmianę okresów rozliczeniowych, tak aby pokrywały się z datami płatności rat. 
Zaproponowane w ramach postępowania rozliczenie rat nie jest obsługiwane przez większość systemów 
transakcyjnych, co wymaga niestandardowych rozwiązań. Może to równolegle oznaczać spadek liczby 
oferentów oraz wzrost cen u Wykonawców, którzy podejmą się obsługi niestandardowych rozliczeń w 
ramach Umowy. 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresów rozliczeniowych, tak aby pokrywały się z 
datami płatności rat. 
 
Pytanie 2 
Dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie konkretnej daty, z której należy przyjąć stawkę 
Wibor 6M.  
Odp.:   Do przygotowania oferty należy przyjąć dzień 20.04.2020r 
 
Pytanie 3,4 
    Ze względu na pogarszającą się kondycję finansową Szpitala zwracamy się z ponowną prośbą o 
wyrażenie zgody na dodatnie dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki. W przypadku udzielenie 
odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie do jakiej kwoty Zamawiający 
ustanowi hipotekę na nieruchomości na rzecz Wykonawcy.  
Odp.: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na złożenie przez Wykonawców oferty w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym. W 
przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie adresu e-mail Zamawiającego, na 
który Wykonawcy powinni wysyłać oferty. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
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Pytanie 6,7 
Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający posiada kwalifikowany podpis elektroniczny w 
rozumienie przepisów kodeksu cywilnego. 
Odp.: Zamawiający  nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumienie 
przepisów kodeksu cywilnego. 
 


