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Do:
Oferenci biorący udział
w postępowaniu na
udzielenie pożyczki długoterminowej
w wysokości 1 300 000 zł
nr sprawy 15/2015/DZP/PN

Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania:
1. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki w kwocie 1,3 mln zł. Podanie tej daty jest niezbędne
do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może
być czysto teoretyczna – wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak
informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert.
Odpowiedź: 20.11.2015 r.
2. Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (1.300.000,00 zł) na 60 równych rat
zwracamy się z prośbą o wskazanie 60 kwot rat kapitałowych.
Odpowiedź: 21 666 zł x 59 miesięcy i ostatnia rata wyrównująca 21706 zł
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy instytucje nieprowadzące działalności bankowej mogą złożyć ofertę w
niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga przedstawienia „…koncesja, zezwolenie lub licencję na
prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia” jeżeli jest to wymagane
przepisami prawa. W przeciwnym przypadku wystarczy odpis KRS.
4. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:
1. pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2014,
2. bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale
własnym za 3Q 2015 r. – gdyż pomimo informacji w SIWZ o udostępnieniu tych danych
Zamawiający ich nie przekazał.
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza ww. dokumenty razem z odpowiedziami na pytania.
5.Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych
według poniższego schematu:
Struktura należności

Należności (w zł)
31.12.2014r.
30.09.2015r.
Ogółem:
Tabela 4
609 448,46
z tego terminowe:
594 770,69
z tego przeterminowane, w tym:
14 677,77
0-30 dni
14 677,77
31-90 dni
91-180 dni
powyżej 180 dni
Struktura zobowiązań
Zobowiązania (w zł)
31.12.2014r.
30.09.2015r.
Załącznik
1 304 009,49
Ogółem:
tabela 7
z tego terminowe:
610 931,49
z tego przeterminowane, w tym:
693 078,00
0-30 dni
222 973,87
31-90 dni
307 370,54
91-180 dni
124 999,61
powyżej 180 dni
37 733,98
6.

Wykonawca prosi o przedstawienie wykazu posiadanych na dzień 30.09.2015r.
kredytów/pożyczek/zobowiązań wobec instytucji finansowych zawierającego nazwę instytucji
finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj
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zabezpieczenia. Wskazana przez Zamawiającego w załącznikach tabela nr 5 nie wskazuje na jaki dzień
sporządzono zestawienie.
Odpowiedź: Załączone tabele od strony 1-21 dotyczą stanu na 31.12.2014 i stanowią część informacji
dodatkowej do bilansu za 2014. Zabezpieczenia pożyczki Siemens i kredytu w rachunku bieżącym w Getin
Noble Banku stanowią cesje z kontraktów NFZ.
7.

Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 3Q 2015 r:
2013
2014
3Q 2015
- kwota nadwykonań
114415,08
434836,48
274 767,81
- kwota uznana przez NFZ
63960,00
357188,00
- kwota wypłacona przez NFZ
6981729,00
7194831,69
5040914,73
kontrakty +nadwykonania
Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala:
Odpowiedź:
Liczba:
Stan na 31.12.2014r.
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
81

8.

Stan na 30.09.2015r.
80

- zatrudnionych na „kontraktach”

6 pielęgniarek
równoważnik 3 etatów

- łóżek

121

2 lekarzy równoważnik
2 etatów+9
pielęgniarek
równoważnik 5 etatów
121

- hospitalizowanych

2160

1616

Czy w ramach działalności Zamawiającego został wprowadzony plan/program naprawczy lub
restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie
powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.
Odpowiedź: Program Naprawczy sporządzono we wrześniu 2015 brak jeszcze efektów jego realizacji.
9.

10. Czy Zamawiający posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, PFRON i/lub Urzędu
Skarbowego? Czy Zamawiający posiada ugody zawarte z ZUS, PFRON i/lub US? Jeśli tak to prosimy
o przedstawienie wysokości zaległości i/lub warunków spłaty zobowiązań publicznoprawnych
objętych ugodami. Prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Odpowiedź: Nie, posiadamy zaświadczenia o niezaleganiu.
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa pożyczki zobowiązywała Zamawiającego do
przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych (t.j. pełne sprawozdanie
finansowe wraz z informacją dodatkową oraz opinią i raportem biegłego rewidenta – do 25 lipca
danego roku za rok poprzedni, a także kwartalnego bilansu oraz rachunku zysków i strat lub
sprawozdania MZ-BFA – do 40 dni od zakończenia I, II i III kwartału)?
Odpowiedź: Tak, na wniosek Wykonawcy.
12. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone
postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w
kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z
NFZ.
Odpowiedź: Incydentalnie, 2 zajęcia na kwotę ogółem 8,5 tys. za 9 miesięcy.
13. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone
postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
Odpowiedź: Tak 125 tys. z tytułu wystawionej noty za opóźnienie w realizacji inwestycji.
14. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy przewidywane jest przekształcenie
Zamawiającego w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku
likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski?
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Odpowiedź: Nie.
15. Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego
w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 2013-2015). Czy takowe wsparcie jest planowane na
kolejne lata?
Odpowiedź:
2013-196 tysięcy zł- koncentratory tlenu
2014- 98 tysięcy zł - modernizacja oddziału II zabezpieczenie p.poż.
2015- 820 tysięcy zł- zabezpieczenie p.poż Oddział III, wymiana posadzki odział II, Izba Przyjęćdostosowanie do kontraktowania, agregat prądotwórczy, osuszanie budynku głównego, wymiana
wymienników ciepła , komora laminarna, ucyfrowienie RTG,
16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę pożyczki na wzorze Wykonawcy
uwzględniającym postanowienia SIWZ.
Odpowiedź: Tak, umowa musi zawierać postanowienia z SIWZ. Prosimy o załączenie do oferty.
17. Prosimy o zgodę na naliczanie stawki WIBOR 1M według następujących zasad:
Stawki referencyjne WIBOR 1M ulegają zmianie w okresach miesięcznych,
Nowe stawki obowiązują od 1-go (pierwszego) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego,
Stawki WIBOR 1M obliczane są do dwóch miejsc po przecinku i są równe wartości stawki WIBOR 1M z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc spłaty raty pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
18. Zamawiający wskazuje jako zabezpieczenia pożyczki cesję z kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. W związku z tym prosimy o:
a) udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, na którym zostanie ustanowiona lub podanie:
- nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy),
- data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy.
Odpowiedź: Kopia kontraktu na stronie internetowej.
b) kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ – czy będzie obejmować wartość
kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
Odpowiedź: Kapitał i odsetki oraz inne koszty związane z obsługą pożyczki.
c) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć
sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub
przedawniona?
Odpowiedź: Kontrakt wolny od zajęć, ustanowiona cesja na rzecz Siemens Finance stanowiąca
zabezpieczenie pożyczki podlegającej spłacie w wyniku udzielonej pożyczki.
d)wskazanie terminu w jakim Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć umowę i dostarczyć Wykonawcy
pisemne potwierdzenie przyjęcia przez NFZ cesji do realizacji?
Odpowiedź: 90 dni od uruchomienia pożyczki.
e) zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności,
będących przedmiotem umowy pożyczki, w czasie obowiązywania umowy, na ustanowienie
prawnego zabezpieczenie spłaty finansowania w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej
innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o
wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu?
Odpowiedź: Tak.
f) potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na
wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty finansowania? Umowa cesji z kontraktu
NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca
będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia.
Odpowiedź: Tak, ale proszę wzór załączyć do oferty.
g) informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji
wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu
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przedmiotowego postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika
wierzytelności) począwszy od pierwszej raty.
Odpowiedź: Nie.
h) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania
zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota pożyczki
oraz odsetek (umownych, karnych).
Odpowiedź: Tak.
i) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów
zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie – niezwłocznie
po ich podpisaniu?
Odpowiedź: Tak.
19. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisanie weksla nastąpi przed uruchomieniem pożyczki?
Odpowiedź: Tak.
20. Czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu udział podmiotów spoza sektora
bankowego? Aktualny wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na
terenie Polski znacząco ogranicza grono podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w
niniejszym postępowaniu przetargowym. Zmiana tego wymogu spowoduje rozszerzenie kategorii
podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane
instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć
się na obniżenie oferowanej przez wykonawców ceny.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga przedstawienia „…koncesja, zezwolenie lub licencję na
prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia” jeżeli jest to wymagane
przepisami prawa. W przeciwnym przypadku wystarczy odpis KRS.
21. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie prosimy o zmianę SIWZ w zakresie
konieczności załączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia1997 r. (t. j. Dz. U. 2015 poz. 128 ze zm.) , a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo bankowe lub koncesja, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedstawienia „…koncesja, zezwolenie lub licencję na
prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia” jeżeli jest to wymagane
przepisami prawa. W przeciwnym przypadku wystarczy odpis KRS.
22. W rozdziale VI. SIWZ tj. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w ppkt 3 pkt 5 - Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty, Zamawiający
wymaga od wykonawców oryginału dokumentu wadium wniesionego w formie określonej w pkt 2
ppkt b) - e) rozdziału X SIWZ. Prosimy o skorygowanie tego wymogu gdyż w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. zapisy z SIWZ.
23. W związku z brakiem możliwości podziału kwoty 1 300 000,00 zł na 60 równych rat prosimy
o potwierdzenie, że kapitał spłacany będzie w ratach równych, a ostatnia rata będzie ratą
wyrównującą.
Odpowiedź: Tak ostatnia rata jest ratą wyrównującą.
24.Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona wg notowania z dnia wypłaty środków
obowiązywać będzie do końca miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków?
Odpowiedź: Tak.
25.Czy Zamawiający dopuszcza aby odsetki były aktualizowane pierwszego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego począwszy od 1-12-2015 r.?
Odpowiedź: Ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego
26.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?
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Odpowiedź: 365 dni.
27.W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty środków.
Odpowiedź: 20.11.2015 r.
28.Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie
zażąda wypłaty przed dniem wskazanym jako hipotetyczna data wypłaty środków. W przeciwnym razie
odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP
zwiększenie zakresu świadczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
29. 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?
Odpowiedź: Zarówno „nadpłacanie” jak i wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem
terminu ich wymagalności.
30. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź: Tak w dacie płatności raty.
31. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy- na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odpowiedź: 7 dni przed terminem wcześniejszej spłaty.
32. Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia
wekslowego było warunkiem wypłaty środków?
Odpowiedź: Tak weksla "in blanco"
33. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze
wykonawcy?
Odpowiedź: Tak.
34. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego?
Odpowiedź: Tak, prosimy dołączyć.
35. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy?
Odpowiedź: Tak, prosimy o dołączenie.
36. Prosimy o sprecyzowanie punktu 8 Opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje
informowania o wysokości naliczenia odsetek po terminie płatności danej raty?
Odpowiedź: Nie, tylko o aktualizacji harmonogramu do spłaty
37. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny spadającej wartości kontraktu z NFZ i wynikającego z tego spadku
obrotów w latach 2013/2014 w porównaniu do lat 2011/2012
Odpowiedź: Zmiana systemu rozliczania chemioterapii.
38. Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego i oświadczeń w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Wersja edytowalna znajduje się na stronie Zamawiającego.
39. W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publiczngo, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę „Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości
1 300 000,00 zł”, znak sprawy: 15/2015/DZP/PN zwracam się z prośbą o udostępnienie opinii
biegłego rewidenta oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2014.
Odpowiedź: Ww. dokumenty zostaną udostępnione razem z odpowiedzią na pytania.
40. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.
Odpowiedź: 121 łóżek.
41. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź: Nie korzystamy z dzierżaw i leasingu.
42. Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział
Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się
udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 ust 1
ustawy – Prawo bankowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający
uzna warunek wymieniony w rozdziale VI pkt 1.2 za spełniony, jeśli wykonawca nie będący bankiem
dołączy do oferty odpis z KRS.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga przedstawienia „…koncesja, zezwolenie lub licencję na
prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia” jeżeli jest to wymagane
przepisami prawa. W przeciwnym przypadku wystarczy odpis KRS.
43. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie
przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2 1
Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
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Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
44. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby dołączania do umowy SIWZ. Załącznikiem może być oferta
wykonawcy.
45. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy możliwości
postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i
ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w
uprawnienie (wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w
usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan
wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie
uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców
przystępujących do przetargu.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
46. 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: Zamawiający wyraża zgodę.
47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze umowę na wzorze przedstawionym przez
Wykonawcę, uwzględniającym zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Potwierdzamy.
48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty wzoru umowy pożyczki.
Odpowiedź: Prosimy dołączyć.
49. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin
wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 20-11-2015r. Na gruncie ustawy niemożliwe
jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w
przypadku wcześniejszego uruchomienia usługi finansowej.
Odpowiedź: Potwierdzamy.
50. Prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze.
Odpowiedź: Od poniedziałku do piątku
51. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek oferenci mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi
365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego,
w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?
Odpowiedź: Prosimy przyjąć 365 dni.
52. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający rozpocznie spłatę kapitału i odsetek w tym samym
miesiącu, w którym środki z pożyczki zostaną wypłacone?
Odpowiedź: Tak.
53. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź: Tak wraz z kosztem udzielenia.
54. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez
Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak.
55. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym
udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w
postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim
Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia.
Odpowiedź: Tak.
56. Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na
wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki?
Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu
których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający wymaga
dołączenia wzoru umowy cesji do oferty.
Odpowiedź: Potwierdzamy zawarcie umowy i prosimy o dołączenie wzoru.
57. Prosimy o informację kiedy jest przewidywane zwolnienie zabezpieczenia z umowy nr
124/100098/03/1/2015 o wartości 5.023.900,00 zł na udzielanie świadczeń medycznych z NFZ przez obecnego cesjonariusza, tj. Siemens Finance Sp. z o.o.?
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Odpowiedź: Po spłacie obecnego zadłużenia w ciągu 30 dni.
58. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu zgodnie z którym
udostępnienie kwoty pożyczki Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na
cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
59. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie - czy Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty
pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ?
Odpowiedź: Nie.
60. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu, w którym
zamawiający zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktu zawartego z
NFZ.
Odpowiedź: W ciągu 90 dni.
61. W związku z oprocentowaniem pożyczki w oparciu o WIBOR prosimy Zamawiającego:
a) o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca
proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia
roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź: Tak WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu
rozliczeniowego
b) o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu
obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający
oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na
wskazany adres, a następnie listem poleconym.
Odpowiedź: 10 dni mailem na adres gk@wscp.wodzislaw.pl, a następnie listem poleconym.
c) o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR,
nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do
umowy.
Odpowiedź: Potwierdzamy.
62. Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym pkt b), w którym
Zamawiający wskazuje, że do obliczenia ceny należy przyjąć wartość WIBOR 1M wynoszącą …%,
a w nawiasie Zamawiający wskazuje, że wartość WIBOR 3 M na dzień 15.10.2015r.
Odpowiedź: Poprawiamy - WIBOR 1M.
63. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 6miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 6 M w wystarczającym stopniu zabezpiecza
ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
64. W przypadku zgody na powyższe prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6
M do celów obliczeniowych. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert
w postępowaniu (czy również WIBOR 6M z dnia 15-10-2015r.)
Odpowiedź: Patrz poprzednia odpowiedź.
65. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
- załączników do SIWZ w wersji edytowalnej;
- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie
lata i okres bieżący;
- kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem
aktualizującym kwotę finansowania na 2015 rok.
Odpowiedź: ww. dokumenty Zamawiający załącza razem z odpowiedziami na pytania.

Z poważaniem
Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel

