
Świętochłowice, 14 kwietnia 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
Czy Zamawiający potwierdza możliwość złożenia oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i

przesłanie jej w formacie pdf. drogą mailową ?

Odp.:  Zamawiający potwierdza

Pytanie 2
Czy Zamawiający potwierdza jednorazową wypłatę środków? 
Odp.:  Zamawiający potwierdza

Pytanie 3
W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty środków.

Odp.: 15.04.2020 r.

Pytanie 4
Czy Zamawiający potwierdza,  że ostateczny termin wypłaty Pożyczki zostanie uzgodniony między
stronami po wyborze oferty?
Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że odsetki są naliczane od dnia wypłaty środków.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie ile trwa pierwszy okres odsetkowy – do końca miesiąca, w którym nastąpiła

wypłata środków, czy do końca miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków.



Odp. Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres odsetkowy trwa do końca miesiąca, w którym
nastąpiła wypłata środków. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona według notowania z dnia wypłaty środków

obowiązywać będzie do końca półrocza kalendarzowego następującego po wypłacie środków?

Odp. Zgodnie z SWKO

Pytanie 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych

następowała  na  podstawie  zasad  panujących  u  danego  Wykonawcy?  Pozostawienie  swobody

Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać

zmiany  stawki  na  podstawie  ustawień  systemowych,  bez  konieczności  ręcznego  liczenia  wartości

odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na

cenę składanych ofert.

Odp. Zgodnie z SWKO

Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa

360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?

Odp. Kalkulacja odsetek winna się opierać o rzeczywistą liczbę dni przy założeniu, że rok liczy

365 dni, a w roku przestępnym 366

Pytanie 10 
Prosimy  o wskazanie  sposobu zapłaty prowizji  –  czy może  zostać potrącona  z  kwoty wypłacanej

pożyczki?

Odp. Zamawiający potwierdza – prowizja może zostać potrącona z kwoty wypłacanej pożyczki.

Pytanie 11



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje możliwość że spłata kapitału i odsetek następować

będzie w ostatnim dniu miesiąca (a jeśli ten dzień nie wypada w dniu roboczym to dniem płatności

będzie następny dzień roboczy).

Odp. Zgodnie z  SWKO

Pytanie 12 
W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o sprecyzowanie czy odsetki mają być

naliczane  miesięcznie  a  tylko  płatne  ostatniego  dnia  roboczego  każdego  miesiąca  czy  też  okresy

odsetkowe mają  odpowiadać  okresom płatności  odsetek  (tj.  trwać od dnia  następnego  po terminie

płatności raty do ostatniego roboczego dnia następnego miesiąca).

W  związku  z  niemożliwym  podziałem  kapitału  na  równe  raty  prosimy  o  potwierdzenie,  czy

Zamawiający wyraża zgodę na następujące wysokości rat kapitałowych: od 1 do 71 raty kapitałowej –

104 166,66 PLN, oraz 72 rata - 104 167,14 PLN.

Odp. Zamawiający potwierdza, że okresy rozliczeniowe będą pokrywać się z datami płatności rat.

Zamawiający potwierdza, ze ostatnia rata może być ratą wyrównującą.

Pytanie 13 
Prosimy o skrócenie okresu karencji kapitału do 6 miesięcy. Powyższe wpłynie na konkurencyjność

ofert. 

Odp. Zgodnie z SWKO

 Pytanie 14 
W  związku  z  zastrzeżeniem  prawa  wcześniejszej  spłaty  całości  lub  części  pożyczki,  prosimy  o

sprecyzowanie  czy  Zamawiający  rozumie  przez  to  spłacanie  większych  niż  określone  w

harmonogramie kwot („nadpłacanie”) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem

terminu ich wymagalności?

Odp.  Przez  wcześniejszą  spłatę  całości  lub  części  pożyczki  zamawiający  rozumie  spłacanie

większych niż określone w harmonogramie kwot kapitału pożyczki.

Pytanie 15 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 16 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  ewentualna  wcześniejsza  spłata  następowała  po  uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 17 
Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy 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.

Odp. Zamawiający nie może na dzień dzisiejszy określić terminu wcześniejszej spłaty pożyczki.

Pytanie 18 
Czy Zamawiający  może  określić  jaką  maksymalnie  część  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.

Odp. Zamawiający nie może na dzień dzisiejszy określić wartości wcześniejszej spłaty pożyczki.

Pytanie 19 
Czy Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty,  odsetki zostaną naliczone do dnia tej

spłaty?

Odp. Zamawiający potwierdza 

Pytanie 20
Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej spłaty w okresie karencji. 



Pytanie 21 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  ustanowienia  zabezpieczenia  spłaty  wierzytelności

wynikających  z  umowy  w  postaci  weksla  in  blanco  z  wystawienia  Zamawiającego  wraz  z

porozumieniem wekslowym?

Odp.   Zamawiający  dopuszcza  ustanowienie  dodatkowego  zabezpieczenia.  Ustanowienie

dodatkowego  zabezpieczenia  w  formie  weksla  in  blanco  wraz  z  deklaracją  wekslową  będzie

wymagała dodatkowej zgody  Rady Nadzorczej. Po otrzymaniu zgody stosowna uchwała zostanie

przedstawiona przed podpisaniem umowy.

Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na wzorze

Wykonawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na

wzorze Wykonawcy

Pytanie 23 
Czy  Zamawiający  oczekuje  dołączenia  do  oferty  wzoru  weksla  i  porozumienia  wekslowego

(deklaracji)?

Odp. Zamawiający potwierdza 

Pytanie 24 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 25 
Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy?

Odp. Tak, zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji 

Pytanie 26
Prosimy o podanie terminu w jakim  Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności.

Odp.  Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności niezwłocznie po podpisaniu

umowy cesji. 



Pytanie 27
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  wierzytelności  z  kontraktu  z  NFZ  których  cesja  ma  stanowić

zabezpieczenie pożyczki, są i pozostaną wolne od innych obciążeń ?

Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 28
Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci

cesji wierzytelności z kontraktów z NFZ o [łącznej] wartości nie mniejszej niż kwota pożyczki, odsetek

oraz opłat?

Odp. Zgodnie z SWKO

Pytanie 29 
Ponieważ  dla  Wykonawcy  ważna  jest  ciągłość  zabezpieczenia  w  postaci  umowy  cesji,  czy

Zamawiający zgodzi się dostarczać kolejne zgody na cesję, o której mowa w punkcie […] najpóźniej w

ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy cesji?

Odp. Zgodnie z SWKO

Pytanie 30
Czy Zamawiajmy dopuszcza, aby dostarczenie Wykonawcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji na

podstawie art. 777 §1 pkt 5 KPC stanowiło warunek wypłaty środków?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu 12 Istotnych postanowień umowy jako zapisu

ograniczającego uprawnienia Wykonawcy wynikające z przepisów prawa cywilnego?  

Odp. Zgodnie z SWKO

 


