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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), w trybie konkursu ofert. 

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zmówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 7.500.000 zł  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań na okres 84 miesięcy. 
 
 
Opis  przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: 

  66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 

1. Z uwagi na specyfikę zamówienia  - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani 
w części podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. wykonawca może złożyć ofertę jedynie na ca-

łość zamówienia.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzu-
cone. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków oferty z wybranym Wykonawcą. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1. Okres spłaty 84 miesiące od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki, 
2. Oprocentowanie kredytu lub pożyczki liczone będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy pro-

centowej określonej jako stawka referencyjna WIBOR 6M, określanej na podstawie przedostatniego 
notowania poprzedzającego kolejny okres odsetkowy i marży banku w stałej wysokości przez cały 
okres spłaty kredytu lub pożyczki. Okres karencji spłaty należności głównej wynosić będzie 12 mie-
sięcy, przy czym w okresie karencji odbywać się będzie spłata odsetek. 

3. Spłata kredytu lub pożyczki odbywać się będzie w okresach miesięcznych w równych ratach kapi-
tałowych przez cały okres spłaty, płatności rat Zamawiający przewiduje na ostatni roboczy dzień 
każdego miesiąca, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, 

5. Oprocentowanie i prowizja kredytu lub pożyczki będą jedynymi kosztami. Oferty nie mogą zawierać 
innych kosztów a Wykonawca nie może naliczać żadnych dodatkowych opłat związanych z otrzy-
maniem i spłatą kredytu lub pożyczki,  
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6. transakcje pieniężne udzielenia i spłaty kredytu lub pożyczki będą przeprowadzane w walucie obo-
wiązującej w Polsce - w złotych (wg kodu ISO 4217 – PLN), 

7. Wykonawca przygotuje i dołączy do oferty harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki, który będzie 
stanowił załącznik do umowy i będzie zawierał należność główną i koszt kredytu lub pożyczki, tj. 
prowizję, wysokość odsetek ustaloną na dzień spłaty poszczególnych rat miesięcznych oraz łączną 
wysokość odsetek za cały okres spłaty kredytu lub pożyczki, 

8. Wykonawca przygotuje i dołączy do oferty wzór umowy.  
9. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu lub pożyczki będzie: 

- cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia do kwoty stano-
wiącej 150 % wartości udzielonego finansowania; 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150 % udzielonego finansowania. 
 
 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 

Uruchomienie (wypłata) kredytu lub pożyczki nastąpi w pełnej wysokości na konto wskazane przez 
Zamawiającego w dniu wskazanym przez Zamawiającego 

 

Rozdział 4. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej 
działalności lub czynności. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty:  
1. Wypełniony formularz ofertowy. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w 
formie kopii potwierdzonej notarialnie. 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

 

Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymogom Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
2.  Dokumenty składające się na ofertę: 

a)  wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr  do SWKO, 
b)  pełnomocnictwo w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy 

nie wynika z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 
3. Postać oferty: 
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 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną tech-
niką oraz podpisana w miejscach oznaczonych przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań minimum w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację pod-
pisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis. 

 Oferta może zawierać spis treści umieszczony na początku oferty. Zaleca się, aby wszystkie zapisane 
strony były ponumerowane. Wskazane jest numerowanie stron w zewnętrznym górnym rogu w spo-
sób: nr strony / ilość stron oferty (numeracja może być naniesiona ręcznie czytelną nieścieralną tech-
niką). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie zaznaczone (nu-
merowane). 

 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (również w załącznikach do oferty), mogą być nanie-
sione ręczną czytelną techniką, ale muszą zostać parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez 
osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiona w sposób umożliwiający iden-
tyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). 

 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę w jednym eg-
zemplarzu. 

 W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, 
zostanie odrzucona. 

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 

 Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 t. j. z późn. zm. ) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w ofercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 
ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

4. Opakowanie. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pok. 
nr 19 w terminie do dnia 06.03.2020 r. godz. 12:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie.   
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Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: 

„Postępowanie na udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 7.500.000 zł  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą i spłatę zobowiązań na okres 84 miesięcy – nr sprawy 

9/ZA/20” 
 

Nie otwierać przed 06.03.2020 r. godz. 12.00 
 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Szczegółowych  
Warunkach Konkursu Ofert ponosi Wykonawca. 
 
Rozdział 6. Związanie ofertą 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział 7. Sposób obliczenia ceny oferty 

Sporządzając kalkulację ceny dla oferty należy przyjąć kwotę kredytu lub pożyczki w wysokości 
7.500.000 zł. Dla celów obliczenia ceny zakłada się, że kredyt/pożyczka zostanie uruchomiony w pełnej 
wysokości w dniu zawarcia umowy i zostanie spłacony w 84 ratach kapitałowo-odsetkowych w 
odstępach miesięcznych. Termin płatności każdej raty przypada na ostatni dzień roboczy każdego 
miesiąca. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Cena może być tylko jedna. Ceną oferty jest suma wartości odsetek i prowizji w całym okresie 
kredytowania. Dla wyliczenia wartości odsetek przyjąć należy stawkę referencyjną WIBOR 6M, z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia postępowania na stornie internetowej Zamawiającego (www.zoz.net.pl) oraz 
marżę banku w stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu lub pożyczki. Cena podana w ofercie 
powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z 
zapisami SWKO. Cenę oferty należy podać w wartości brutto, w złotych polskich z dokładnością dwóch 
miejsc po przecinku. 

 

Rozdział 8. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 



Strona 6 z 7 
 

Kryterium Waga (%) 

1. cena         100 %       

Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według 
następujących kryteriów i wag: 

Kryterium  
cena  brutto – 100% 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt       

Cena  najniższa wśród ofert  

-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.  

Cena badanej oferty         

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. 

 
Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w for-
mie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Bogumiła Wolny, tel. 32/ 621 95 42, 660 740 572 
- w zakresie procedury postępowania: Jacek Drażyk, tel. 32/ 621 95 45 

Rozdział 10. Istotne postanowienia umowy. 

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWKO oraz 
danych zawartych w ofercie, po wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujący sposób: 

  1) okres spłaty 84 miesiące od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki, 
2) uruchomienie (wypłata) kredytu lub pożyczki nastąpi na konto wskazane przez Zamawiającego w 

dniu wskazanym przez Zamawiającego, 
3) oprocentowanie kredytu lub pożyczki liczone będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy pro-

centowej określonej jako stawka referencyjna WIBOR 6M, określonej na podstawie przedostat-
niego notowania poprzedzającego kolejny okres odsetkowy i marży banku w stałej wysokości 
przez cały okres spłaty kredytu lub pożyczki, 
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4) spłata kredytu lub pożyczki odbywać się będzie w okresach miesięcznych w równych ratach ka-
pitałowych przez cały okres spłaty. Płatności rat Zamawiający przewiduje na ostatni dzień roboczy 
każdego miesiąca przez cały okres spłaty. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, 

6) koszty oprocentowania i prowizji kredytu lub pożyczki będą jedynymi kosztami związanymi  
z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Oferty nie mogą zawierać innych kosztów  a Wykonawca nie 
może naliczać żadnych dodatkowych opłat związanych z otrzymaniem  i spłatą  kredytu/pożyczki 
w przyjętych terminach (prowizji i innych opłat), 

7) transakcje pieniężne udzielenia i spłaty kredytu lub pożyczki będą przeprowadzane w walucie 
obowiązującej w Polsce - w złotych (wg kodu ISO 4217 – PLN), 

8) Wykonawca przygotuje i dołączy do oferty harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki, który bę-
dzie stanowił załącznik do umowy i będzie zawierał należność główną i koszt kredytu lub po-
życzki, tj. prowizję, wysokość odsetek ustaloną na dzień spłaty poszczególnych rat miesięcznych 
oraz łączną wysokość odsetek za cały okres spłaty kredytu lub pożyczki. Okres karencji spłaty 
należności wynosić będzie 12 miesięcy, przy czym w okresie karencji odbywać się będzie spłata 
odsetek, 

9) zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie: 
- cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia do kwoty stano-

wiącej 150 % wartości udzielonego finansowania; 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150 % udzielonego finansowania.  
10) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej; 
b) zmiany terminu spłaty kredytu; 
c) zmiany terminów i warunków płatności; 
d) zmiany zabezpieczenia kredytu; 
e) wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków, powodujące, iż spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą; 
f) zmiany przepisów prawnych istotnych do realizacji przedmiotu umowy; 
g) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

   11)  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 
   12) Wykonawca pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych 
wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów 
poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
 

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 
 


