108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk
Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07
e-mail: zp@108spzoz.elk.pl
Ełk, dnia 04.03.2016 r.
Dotyczy: Postępowania przetargowego na Usługę udzielenia pożyczki w wysokości 7.000000,00 PLN
WYJAŚNIENIE - nr 1
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
Pytanie 1:
Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu.
Odpowiedź 1: 0%
Pytanie 2:
W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 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.
Odpowiedź 2: TAK
Pytanie 3:
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu:
„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź 3: TAK
Pytanie 4:
Prosimy wyłącznie dla celów porównywalności ofert o wskazanie konkretnej (hipotetycznej) daty
uruchomienia kwoty pożyczki 09.03.2016 r. i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy
przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki.
Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych
Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.
Odpowiedź 4: DATA 18.03.2016
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin
wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest
zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w
przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.
Odpowiedź 5: TAK
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Pytanie 6:
Prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze.
Odpowiedź 6: TE, KTÓRE NIE SĄ DNIAMI USTAWOWO WOLNYMI OD PRACY
Pytanie 7:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż termin uruchomienia środków liczony ma być w dniach
roboczych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zmianę zapisów rozdziału III pkt 2,
rozdziału IV pkt 3, rozdziału XIII pkt 4 (dot. Tabeli pkt 2) oraz Formularza oferty pkt 2 na „dni
robocze” (obecnie jest „dni).
Odpowiedź 7: TAK
Pytanie 8:
Dodaj jeszcze pytanie czy termin płatność pożyczki ma być liczony w dniach roboczych. SIWZ rozdział
IV pkt 3 i rozdział XIII tabelka pkt 2.
Odpowiedź 8: TAK
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, iż terminy płatności rat kapitałowych i odsetkowych mają przypadać w
ostatnim kalendarzowym dniu miesiąca.
Odpowiedź 9: TAK
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że termin płatności pierwszej raty odsetkowej przypadnie ostatniego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono środki. W przypadku odmiennej
interpretacji prosimy wskazać sposób ustalenia płatności I raty odsetkowej.
Odpowiedź 10: TAK
Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, iż kapitał ma zostać rozłożony na9 równych ratach (po zakończeniu 6
miesięcznego okresu karencji), z zastrzeżeniem, iż ostatnia jest ratą wyrównującą. W przypadku
odmiennej interpretacji prosimy wskazać liczbę rat kapitałowych.
Odpowiedź 11: NIE
Pytanie 12:
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć
8 rat kapitałowych w wysokości 777.777,78 zł oraz ostatnią ratę wyrównującą w wysokości
777.777,76 zł. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać kwoty poszczególnych rat
kapitałowych.
Odpowiedź 12: NIE
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Pytanie 13:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedstawienia części kosztu w postaci prowizji w wysokości
max. 1,00% kwoty pożyczki oraz na jej spłatę przez potrącenie w dniu uruchomienia środków.”
Odpowiedź 13: NIE
Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadków podmiotów nie będących podmiotami bankowymi zapisy
rozdziału IV pkt 2 SIWZ nie mają zastosowania.
Odpowiedź 14: TAK
Pytanie 15:
Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w rozdziale XVI pkt. 11 SIWZ rozumie
odsetki za opóźnienie w płatności 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
Odpowiedź 15: TAK
Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem umowy będą łącznie wszystkie prawne zabezpieczenie
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III ust. 2 pkt 2.4 a), tj. weksel in blanco i cesja z
kontraktu z NFZ. Prosimy tym samym o ujednolicenie zapisów SIWZ, ponieważ w rozdziale XVI pkt 8
„Rodzaje zabezpieczeń” Zamawiający wskazuje wyłącznie weksel własny in blanco z deklaracją
wekslową.
Odpowiedź 16: TAK
Pytanie 17:
W przypadku cesji wierzytelności z NFZ czy Zamawiający:
a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty,
wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? NIE
b) 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. Czy Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ? TAK
c) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi
po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy
o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z
NFZ. NIE, TAK (30 DNI)
d) dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi
pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska
zgodę NFZ na cesję z kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy
pożyczki. NIE, TAK (30 DNI)
e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? TAK
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f) potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego
zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do
ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na
pozostały okres trwania umowy. TAK
g) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi
zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o
wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. TAK
Pytanie 18:
Prosimy o odpowiedź w jaki sposób mają być płatne raty kapitałowe:
a) czy kapitał ma być rozłożony na 9 równych ratach z zastrzeżeniem, iż ostatnia jest ratą
wyrównującą NIE
b) czy Zamawiający oczekuje spłaty pierwszych 8 rat kapitałowych w niższej wysokości, a
ostatniej raty płatnej w pozostałej wysokości (np. 8 rat po 350.000,00 zł, a ostatnia w
wysokości 4.200.000,00 zł). Prosimy wskazać wysokości rat kapitałowych. TAK
- 8 rat w przedziale po 250.000 tys. miesięcznie;
- ostatnia rata 5 tys. Złoty
Pytanie 19:
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
· kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z
aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2016 rok
Odpowiedź 19: KOPIE KONTRAKTU Z NFZ W ZAŁĄCZNIKU

Z poważaniem
Otrzymują:
- Sekcja informatyki
- a/a

