
                                                                                                                                                   Świętochłowice, 19.03.2020r

                                                                                               
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 wskazanie dnia oraz wartości stawki WIBOR, jaką należy przyjąć do celów obliczeniowych

np. WIBOR 6M z dnia 17.03.2020 r. w wysokości 1,52%. Odpowiedź Zamawiającego nr 37 d) z dnia

16.03.2020 r. nie precyzuje jaką dokładnie stawkę należy przyjąć do kalkulacji oferty. Ze względu na

sytuację związaną z pandemią stawka WIBOR ulega stałym zmianom i aby zachować porównywalność

ofert prosimy o wyznaczenie stawki WIBOR z konkretnego dnia. Dodatkowo brak określenia daty z

jakiej  należy  przyjąć  stawkę  WIBOR  lub  jej  wartości  może  prowadzić  do  nieporównywalności

złożonych ofert.

Odp.:  Do przygotowania oferty należy przyjąć dzień 18.03.2020r. Jednocześnie Zamawiający 
koryguje odp. na pytanie 2 z dnia 18.03.2020

Pytanie 2
Prosimy o doprecyzowanie  odpowiedzi nr  41 z dnia 16.03.2020 tj.:  w celu porównywalności ofert

prosimy  o  wskazanie  sposobu  kalkulacji  odsetek –  Wykonawca  proponuje  aby  kalkulacja  odsetek

odbywała  się  w  oparciu  o rzeczywistą liczbę  dni  przy założeniu,  że  rok  liczy 365  dni  a  w  roku

przestępnym 366.

Odp.:   Zamawiający potwierdza aby kalkulacja odsetek odbywała się w oparciu o rzeczywistą 
liczbę dni przy założeniu, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym 366.



                                                                        

Pytanie 3
 Z uwagi na fakt iż, Zamawiający nie potwierdza, że negocjacje warunków oferty będą prowadzone 
z  Wykonawcą  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  –  odpowiedź  55  z  16.03.2020  –  prosimy  o
informację  jakimi  kryteriami  będzie  się  kierował  Zamawiający  w  wyborze  Wykonawców  do
prowadzenia dalszych negocjacji.   
Odp.: Zamawiający dopuszcza negocjacje ze wszystkimi oferentami i przewiduje negocjacje całej
oferty.

Pytanie 4
Prosimy o informacje czy negocjacje miałyby się odbyć drogą mailową czy przez osobiste stawiennic-

two Wykonawcy/ców?
Odp.: Zamawiający  informuje, że preferowaną formą negocjacji jest droga mailowa.


