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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 14 stycznia 2020 r. 
 

 

DZz.380.2.39.2019.DF.456 

 

Znak sprawy  

  

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 3 lit 

ja) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na udzielenie  

i obsługę kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres 120 miesięcy 

na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku. 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI IWZ NR 1 ORAZ  

ZMIANA TREŚCI IWZ NR 1 Z DNIA 14.01.2020 R. 
 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie ust. XII. pkt. 2 Istotnych Warunków Zamówienia, zwanych dalej IWZ, 

wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1  

Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału będzie następować w równych ratach, a ostatnia rata 

będzie ratą wyrównującą.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału będzie następować w równych ratach, a ostatnia rata 

będzie ratą wyrównującą. 
 

Pytanie 2  

Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy okres odsetkowy będący równocześnie pierwszym 

miesiącem okresu finansowania, rozpocznie się w dacie uruchomienia środków i zakończy się                

w ostatnim dniu miesiąca następującego po tym, w którym uruchomiono środki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres odsetkowy będący równocześnie pierwszym 

miesiącem okresu finansowania, rozpocznie się w dacie uruchomienia środków i zakończy się  

w ostatnim dniu miesiąca następującego po tym, w którym uruchomiono środki.  
 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków nastąpiło po przekazaniu 

Wykonawcy wystawionego przez Zamawiającego weksla in blanco oraz po podpisaniu umowy 

przelewu wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. II. pkt 3 IWZ termin uruchomienia kredytu obrotowego lub pożyczki: w terminie do 

7 dni od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu zabezpieczeń.  
 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający potwierdza, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ 
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zostanie podpisana w dniu zawarcia umowy kredytu lub pożyczki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że umowa cesji z kontraktu może zostać podpisana równocześnie  

z umową kredytu lub pożyczki. Następnie niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, 

Zamawiający wystąpi o zgodę na cesję wierzytelności. 

Pytanie 5  

Prosimy o: 

a) wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr 

kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania), 

b) udostępnienie kopii ww. kontraktu,  

c) potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń (w razie udzielenia odpowiedzi 

negatywnej na niniejsze pytanie, prosimy o wskazanie nazwy podmiotu, na którego rzecz 

zabezpieczenie zostało ustawione, wysokości zabezpieczenia oraz końcowej daty 

obowiązywania tego zabezpieczenia), 

d) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji 

wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń. Zamawiający zobowiązuje się 

utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały 

okres finansowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że kontrakt mający stanowić 

zabezpieczenie został umieszczony na stronie internetowej w ramach niniejszego postępowania.  

Zamawiający udostępnia umowy z NFZ na oddziały sądowe oraz pozostałe, w których widnieje 

data obowiązywania umowy do 30.06.2023 r. wraz z propozycją planu rzeczowo-finansowego na 

rok 2020 przedstawioną przez NFZ i zaakceptowaną przez Dyrektora. 

Obecnie szpital oczekuje na aneks do umowy, który przygotowuje NFZ w oparciu o podpisaną 

propozycję na rok 2020 r. 
 

Pytanie 6  

Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na dokonanie cesji 

wierzytelności wynikających z kontraktu.  

Odpowiedź  

Zamawiający wystąpi o zgodę na cesję wierzytelności do NFZ niezwłocznie po zawarciu umowy  

z Wykonawcą. Termin oczekiwania na zgodę wynosi ok. 1 tygodnia. 
 

Pytanie 7  

Prosimy o potwierdzenie, że weksel in blanco wraz z deklaracją lub porozumieniem wekslowym 

zostaną wydane Wykonawcy w dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco wraz z deklaracją lub porozumieniem wekslowym 

zostaną wydane Wykonawcy w dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.  
 

Pytanie 8  

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia umowy kredytu lub pożyczki będą obejmować kwotę 

pozostałego do zapłaty kapitału, odsetek bieżących (WIBOR 1M + marża), a także odsetek za 

opóźnienie.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki lub kredytu obejmują do wysokości 

150% wartości  pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami.  
 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?   
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Odpowiedź  

Zamawiający nie wyklucza możliwości spłaty całości lub części pożyczki lub kredytu w okresie 

karencji. 

Pytanie 10  

Prosimy o potwierdzenie, że wcześniejsza spłata całości lub części kredytu lub pożyczki będzie 

następować w dniu płatności raty? 

Odpowiedź  

Zgodnie z ust. II pkt 16 IWZ Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przedterminowej 

spłaty z 14-dniowym wyprzedzeniem.  
 

Pytanie 11  

Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej 

spłaty. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie jest w stanie określić kiedy może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty. 
 

Pytanie 12  

Prosimy o określenie maksymalnej kwoty finansowania, którą Zamawiający może spłacić przed 

terminem.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej kwoty finansowania, którą  może spłacić 

przed terminem.  

Pytanie 13  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawiadomienie o aktualnej wartości odsetek było przesyłane 

w ciągu 14 dni po wyznaczeniu wysokości oprocentowania?  

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody, aby zawiadomienie o aktualnej wartości odsetek było przesyłane  

w ciągu 14 dni po wyznaczeniu wysokości oprocentowania. Zgodnie z pkt. IV.2  zawiadomienie 

Wykonawca wysyła najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po wyznaczeniu wysokości 

oprocentowania. 

Pytanie 14  

Prosimy o zmianę Formularza kalkulacyjnego poprzez ustanowienie poprawnej formuły 

odsetkowej. Lata przestępne, dla których istnieje postawa kalkulacji odsetek przy założeniu, że 

rok liczy 366 dni występują w 2020 r., 2024 r. oraz 2028 r. Tymczasem z Formularza 

kalkulacyjnego wynika, że odsetki w całym okresie finansowania zostały skalkulowane przy 

założeniu, że cały okres finansowania przypada na lata przestępne.  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że zmienił formularz kalkulacyjny poprzez ustanowienie poprawnej 

formuły. Formularz po zmianie z dnia 14.01.2020 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

Pytanie 15  

W związku z treścią pkt VIII.3. IWZ, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien 

uzupełnić Formularz kalkulacyjny nie tylko w zakresie kolumn 7 i 10, ale również co do kolumn 4 

i 5. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien uzupełnić Formularz kalkulacyjny nie tylko  

w zakresie kolumn 7 i 10, ale również co do kolumn 4 i 5. 
 

Pytanie 16  

Prosimy o potwierdzenie, że przez odsetki ustawowe określone w pkt II.9 IWZ należy rozumieć 

prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
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handlowych. Zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013,  wierzyciel uprawniony jest do naliczania odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za cały okres opóźnienia a zgodnie z art. 

13 tej ustawy postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, 

w tym w szczególności prawo do naliczania odsetek za opóźnienie są nieważne. 

Odpowiedź  

Zamawiający używa pojęcia odsetek w rozumienie Ustawy kodeks Cywilny. Zamawiający nie 

wyłącza zastosowania ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych, której przepisów nie stosuje się do umów, na podstawie których są 

wykonywane czynności bankowe.  
 

Pytanie 17  

Prosimy o zmianę Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wskazanie, że w przypadku 

przeterminowanego kapitału Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek za każdy dzień 

opóźnienia (nie zwłoki). Niniejsza zmiana wynika z treści ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., która uznaje postanowienia 

umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, w tym w szczególności 

prawo do naliczania odsetek za opóźnienie, za nieważne. 
Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów IWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie 18  

Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie 

podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie 

Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym 

przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ 

zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana 

przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy. 
 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony 

w porozumieniu z Wykonawcą? 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony  

w porozumieniu z Wykonawcą. – do konsultacji 

Pytanie 20 

Prosimy o skrócenie okresu wypowiedzenia. Wykonawca proponuje ustanowienie 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

Pytanie 21 

Prosimy o skonkretyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „ważne przyczyny” określone w pkt 

12 Istotnych Postanowień Umowy.  

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „ważnych przyczyn” jest klauzulą ogólną, która wypełnia się 

treścią w okolicznościach danej sprawy, zaś użyte jest ono w znaczeniu jakie nadaje mu kodeks 

cywilny. 
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Pytanie 22  

Prosimy o potwierdzenie, że upływ okresu wypowiedzenia umowy będzie skutkować 

natychmiastową wymagalnością wszystkich pozostałych i nieuregulowanych należności 

wynikających z umowy. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie potwierdza. 
 

Pytanie 23  

Prosimy o potwierdzenie, że pkt 11.1) Istotnych postanowień umowy dotyczy także rat, które nie 

zostały uregulowane w pełnej wysokości. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie potwierdza. 
 

Pytanie 24  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności? Propozycja zapisu: 

„Jeżeli Pożyczkobiorca nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub 

obowiązku wynikającego z Umowy wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego 

zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub 

zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia 

Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi 

odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się 

wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu.”. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 25  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności? Propozycja zapisu: 

„Jeżeli jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Pożyczkobiorcę w Umowie, 

które może mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się nieprawdziwe lub 

błędne co do faktu lub kwestii prawnych wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego 

zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub 

zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia 

Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi 

odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się 

wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu.”. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 26  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Propozycja zapisu: 

„Jeżeli nastąpią istotne zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Pożyczkobiorcy, 

które w ocenie Pożyczkodawcy znacznie obniżają jego zdolność do obsługi zadłużenia wówczas 

Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, 

wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem 

otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy 

kwota niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od 

Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie 

w terminie określonym w zawiadomieniu.”. 
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Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 27  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Propozycja zapisu: 

„Jeżeli jakiekolwiek postanowienie dokumentu zabezpieczenia zostało naruszone lub 

którekolwiek z zabezpieczeń ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zgodnie z postanowieniami 

Umowy utraci ważność, wygasło lub przestanie być egzekwowalne z jakiegokolwiek powodu albo 

też nastąpiło istotne w opinii Pożyczkodawcy zmniejszenie wartości któregokolwiek 

zabezpieczenia wówczas Pożyczkodawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia 

skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać 

dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia 

Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej Pożyczki wraz z narosłymi 

odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się 

wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu.”.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 28  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Propozycja zapisu: 

„Jeżeli zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wyjawienie 

majątku, albo jakiekolwiek inne postępowanie o podobnym charakterze, albo też jeżeli stosowny 

wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak wystarczającego majątku, które mogłoby mieć 

w ocenie Pożyczkodawcy wpływ na należyte wykonanie Umowy wówczas Pożyczkodawca może, 

w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę,                 

w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez 

Pożyczkobiorcę zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej 

Pożyczki wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie               

z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie określonym                

w zawiadomieniu.” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 29  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy poniższej podstawy wypowiedzenia 

umowy oraz postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Propozycja zapisu: 

„Jeżeli zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ 

podmiotu tworzącego właściwego dla Pożyczkobiorcy w sprawie przekształcenia Pożyczkobiorcy 

w spółkę kapitałową lub likwidacji Pożyczkobiorcy wówczas Pożyczkodawca może, w drodze 

pisemnego zawiadomienia skierowanego do Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości 

lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę 

zawiadomienia Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota niespłaconej Pożyczki wraz                

z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie 

się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie określonym w zawiadomieniu.” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  

Pytanie 30 

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 3 do Formularza oferty pn. „Wykaz usług wykonanych 

w okresie ostatnich trzech lat” został zmieszczony omyłkowo, a Wykonawcy nie mają obowiązku 
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jego uzupełniania. Odesłanie do projektu „Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się 

do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie” budzi wątpliwości 

Wykonawcy co do tego, czy załącznik ten winien być dokumentem stanowiącym załącznik do 

oferty składanej w ramach niniejszego postępowania.  Tym bardziej, że do postępowania zostały 

zamieszczone dwa załączniki nr 3 do formularza oferty – drugi dotyczący oświadczenia                        

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 3 do Formularza oferty nie dotyczy przedmiotowego 

postępowania i został umieszczony na Platformie omyłkowo. 
 

Pytanie 31  

W razie udzielania odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że 

wystarczające będzie przedłożenie referencji udzielonych do niektórych zrealizowanych 

transakcji. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że roczna ilość realizowanych transakcji wyklucza 

możliwość ich przedstawienia.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie wymaga przedłożenia referencji. 

Pytanie 32  

W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej Zamawiającego, 

prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 23 stycznia 2020 r.  

Odpowiedź  

Zamawiający działając na podstawie ust. XII. IWZ zmienia treść IWZ tj. zmienia termin składania 

i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 20.01.2020 r. godz. 11:30 

Nowy termin otwarcia ofert: 20.01.2020 r. godz. 12:00 

 

Zamawiający dołącza do pisma IWZ po zmianie z dnia 14.01.2020 r. Pozostała treść IWZ 

pozostaje bez zmian. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część IWZ. 

 

 Jednocześnie, Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania do IWZ 

zostaną udzielone w późniejszym terminie.  

 
 

 

 

 Dyrektor 

Bogdan Łaba 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 


