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1. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484,  

  strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
 adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
 tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania 7:30 ÷ 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojęcia: 
Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia: 

  „ustawa PZP”: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

  „rozporządzenie”: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

  „SIWZ”: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

  „RODO” - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w 
odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu, została oceniona jako 
najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a 
następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w pkt 6.3 
SIWZ). 

2.2 Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których 
należy obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy wykonanie pozostałej części 
zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem ( Podwykonawcą).  

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile Wykonawcy są 
znane.  

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. 

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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3. Przedmiot zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i 
projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w wysokości do 3 000 000,00 zł z 
przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala. 

   W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego polegająca na: 

1) otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku 
w wysokości do limitu 3 000 000,00 zł; 

2) otwarciu i prowadzeniu (10) dziesięciu rachunków pomocniczych oraz możliwość otwierania i 
prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych; 

3) wykonywaniu operacji gotówkowych na rachunku bieżącym oraz pomocniczych (wpłaty, 
wypłaty)- bez opłat; 

4) udostępnieniu elektronicznego systemu obsługi kont bankowych przez Internet z wykorzystaniem 
bezpiecznej transmisji danych wraz z bezpłatną instalacją systemu u Zamawiającego i bezpłatnym 
szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty 
zawarcia umowy; 

5) dokonywaniu operacji związanych z krajowym obrotem bezgotówkowym na kontach, w tym 
także: 
- rozliczanie masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez 
Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba 
pracowników - ok. 250), 
- możliwość elektronicznego odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym 
udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system 
bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji z całego okresu obowiązywania 
umowy przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – bez opłat, 
- wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy 
dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga 
dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego, 
- w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów 
elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie 
banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie 
opłacie za przelew w wersji elektronicznej, 

6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na własny rachunek – bez opłat, 
7) wypłata gotówkowa z własnego rachunku – bez opłat, 
8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych – bez opłat, 
9) oprocentowanie stanu wolnych środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych 

oparte na stawce WIBID 1 M i współczynniku określonym w ofercie banku, nie niższy niż 0,6% 
stałym w okresie trwania umowy. 

10) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do limitu 3.000.000,00 zł na finansowanie 
bieżących potrzeb obrotowych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Zleceniodawca 
wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar 
rachunku bieżącego w okresie trwania umowy, przy czym każda wpłata środków na rachunek 
bieżący Zleceniodawcy odnowi o kwotę dokonanej wpłaty kredyt możliwy do wykorzystania w 
tym okresie. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego 
dnia trwania umowy. 

11) wyznaczeniu przedstawiciela Wykonawcy (tzw. opiekuna Zamawiającego), który będzie 
odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila. 

3.2 2. Warunki zamówienia. 
1) W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy bank zapewni elektroniczny system obsługi kont w 

siedzibie zamawiającego wraz z nieodpłatną/ym: 
- instalacją systemu u posiadacza rachunku, 
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- szkoleniem w zakresie obsługi systemu. 
Termin uruchomienia elektronicznego systemu obsługi kont nie może być dłuższy niż 7 (siedem) 
dni od daty zawarcia umowy. 
Wykonawca zapewni: 
- bezpłatny serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, 
- bezpłatne usuwanie awarii niezwłocznie w możliwie najkrótszym czasie. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminarza uruchomienia kredytu bez dodatkowych 
opłat lub prowizji, a także możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej 
spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (np. prowizja 
rekompensacyjna). Odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty. 

3) Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia, 
powiększone o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie. 

4) Marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy kredytu. 
5) Bank będzie naliczał odsetki od wykorzystanego kredytu za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania 

kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Bank będzie pobierał odsetki w ostatnim dniu 
kalendarzowym każdego miesiąca, a ostatnie w ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku, gdy 
dzień płatności odsetek i raty kredytu nie jest dniem roboczym, płatność dokonywana jest w 
ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

6) Zamawiający w zakresie kredytu nie przewiduje, oprócz prowizji przygotowawczej, żadnych 
innych prowizji bankowych albo innych opłat z tytułu wykonywania umowy, w szczególności 
prowizji/opłat od zaangażowania niewykorzystanych środków, obsługi umowy kredytu, (w tym z 
tytułu wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp.  

3.3 3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
zamawiającego (np. odwołania) termin rozpoczęcia realizacji umowy może zostać przesunięty. 

3.4 4. W celu zapewnienia porównywalności ofert, tylko w celu sporządzenia ofert, należy przyjąć: 
Ilość rachunków bieżących - 1 
Ilość rachunków pomocniczych - 10 
Ilość elektronicznych przelewów na rachunki do banku Wykonawcy 2 000 szt. rocznie 
Ilość elektronicznych przelewów na rachunki do innego banku 4 000 szt. rocznie 
Ilość elektronicznych przelewów masowych do różnych banków 50 szt. rocznie 
Ilość wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 200 szt. rocznie 
Wartość wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 350 000 zł rocznie 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3.000.000 zł 
 
- stawkę WIBOR 1M z dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. 1,63% 
- stawkę WIBID 1M z dnia 31 grudnia 2019 roku tj. 1,43% 
- uruchomienie kredytu w całej wysokości 3.000.000,00 zł w dniu 1 marca 2020 roku i spłata 
jednorazowo w dniu 31 grudnia 2021 roku. 
 
Dane określone w punkcie 3.4.4 wynikają z szacunków. Bank nie może zgłaszać roszczeń z tytułu 
innego niż przedstawiono kształtowania się operacji. Bank nie może też zgłaszać roszczeń  
w przypadku, gdy wykorzystanie kredytu będzie inne niż przyjęte do sporządzenia oferty. 
 

3.5 Zabezpieczenie kredytów: 
1) weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową 
2) przelew wierzytelności z umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia, 
Uwaga: Wierzytelności z umów na udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ są 
wolne od zabezpieczeń przez inne banki. 

3) poręczenie organu założycielskiego. 
 

3.6 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
KOD CPV – 66110000-4 Usługi bankowe 
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Dodatkowe kody CPV: Usługi udzielania kredytu 66113000-5 
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich 
istotnych cech przedmiotu zamówienia.  
Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie 
wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot 
zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go 
wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są 
ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym 
zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia - wynosi począwszy od dnia 01 marca 2020 r do dnia 31 grudnia 2021 r.  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, tzn.  posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Polski, w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w przypadku gdy jest wymagane przepisami prawa. 

Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy wykażą posiadanie uprawnień do prowadzenia 
działalności na terenie Polski, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 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.  
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

5.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy Pzp.  
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5.4 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

5.5 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę wobec, którego zachodzą następujące 
fakultatywne podstawy wykluczenia przewidziane w:  
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że Sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1802 ze. zm.). 
 

6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia: 
6.1   Dokumenty składane wraz z ofertą: 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 pzp): 
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 

pkt 1 i pkt 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3di
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Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 
25 ust. 1 pkt 1 pzp):  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

Dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 pzp): 

3) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 
oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

 
6.2 Dokument składany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze 
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

 
6.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie 

oceniona jako najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (art. 25 ust. 1 
pkt. 2 Pzp): 

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2) Dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (podpisania umowy), (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych 
do oferty). 

3) Aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) 

4) Koncesję, zezwolenie, licencję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do 
prowadzenia działalności zawodowej wynikające z ustawy Prawo bankowe (działalność 
bankowa). 

6.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

6.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126). 
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7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów: 
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. 
W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy 
lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości 
nie otrzymał. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie 
treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą e-mail na adres: 
zamowienia@spzozmc.pl 

7.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania powyższego wniosku. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana 
zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

7.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą: 
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1 Na ofertę składają się: 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona 

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości 
formularza oferty); 

2) Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

10.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 

przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki 
do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane 
w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.3 SIWZ mogą być 
przedstawione w formie oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 
za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  
ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, oraz opisane: „Oferta na ………..……” (wpisać nazwę postępowania 
oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert). 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 
za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
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10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z 
danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, 
powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 
oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający 

nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy 
załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie 
do dnia: 04.02.2020 r. do godz. 10:00. 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 04.02.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, ul. Warszawska 2-4, sala konferencyjna. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
12.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
12.2 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 

zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
12.3 Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
12.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
12.5 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze 

(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 
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13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

Ocena ofert dokonana zostanie według następującego kryterium: Cena brutto oferty (wartość) - 100 %        

wg wzoru:    

C = (Cn / Co) x 100pkt 
 gdzie: 

C – przyznane punkty w kryterium cena brutto 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert 
Co – cena oferty ocenianej (brutto) 

 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

Cena oferty - to cena obsługi bankowej która stanowi sumę kosztów obsługi rachunku bieżącego i 
dziesięciu rachunków pomocniczych, kosztów kredytu w rachunku bieżącym, pomniejszona o sumę 
oprocentowania środków na rachunku bieżącym. 

Do wyliczenia należy przyjąć przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia dane. 

Oferta cenowa musi zawierać wyliczenie: 

1. kosztów obsługi rachunków w tym: 

- koszt obsługi 11 rachunków bankowych tj. 1 bieżący i 10 pomocniczych, 

- koszt elektronicznego systemu obsługi kont, 

- koszt przelewów na rachunki w banku Wykonawcy, 

- koszt przelewów na rachunki w innym banku, 

- inne koszty (wymienić opłaty), 

2. kosztów prowizji przygotowawczej, 

3. kosztów kredytu w rachunku bieżącym, 

4. przychodów z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

 

Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia musi uwzględnić okres realizacji przedmiotu zamówienia 
tj. od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce 
systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). 

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w 
złotych polskich. 

Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się zamawiającemu rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający będzie się zwracał o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 10 
października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od: 
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- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej. 

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

 

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonym dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej. 

1) W ocenie ofert według kryteriów podanych w pkt. 1, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 
przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

2) Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów jednocześnie we wszystkich kryteriach wynosi 
100. 

3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
4) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne. 
5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty: 

14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę 
informację na stronie internetowej. 

14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.4 W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału 
podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nie jest wymagane przez Zamawiającego. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 
16.1 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę według wzoru 

umowy Wykonawcy, który uwzględni zapisy zawarte w SIWZ oraz istotne postanowienia umowy. 
16.2 Zamawiający dodatkowo wskazuje, że jeśli wykonanie umowy będzie wiązało się z przetwarzaniem 

danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
uwzględniająca wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

16.3 Dopuszcza się zmiany warunków umowy w przypadku: 
-w trakcie trwania umowy ceny związane z przedmiotem zamówienia ulegną obniżeniu tj. nastąpi 
obniżenie oprocentowania kredytu, marży banku, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez 
obie strony umowy kredytowej, 
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-wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym 
stron 
-zmiany formy zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, po uprzednim uzgodnieniu i 
zaakceptowaniu przez obie strony umowy kredytowej, 
-zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z 
realizacją umowy. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
17.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: 
odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

17.2 W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

18. Katalogi elektroniczne: 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

19.  Ochrona danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  
informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w  
niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. znak sprawy: 2/2020/PN, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);  
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat  
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem  ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje  
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w  
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że  
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy nie przysługuje  
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

20. Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
załącznik nr 1 – formularz oferty, 
załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
załącznik nr 4 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 
załącznik nr 5 – Istotne dla stron postanowienia umów, 
załącznik nr 6 – udostępnione dokumenty przez Zamawiającego: 

1) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
2) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 
3) Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 
4) Opinia biegłego za 2018 rok 
5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 rok 
6) Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2018 rok 
7) Bilans i rachunek zysków i strat na 30.09.2019 rok 
8) Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2018 rok 
9) Aktualne umowy zawarte z NFZ na 2020 rok 
10) Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



znak sprawy: 2/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 14 z 20 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
Wykonawca:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez:    
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

tel., fax, adres e-mail:     

.............................................................................................................................................................. 

Województwo: …......................................., NIP: ….........................., REGON: …........................... 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Usługa prowadzenia rachunku 

bieżącego, rachunków pomocniczych i projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku 
bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: 

 
cenę ……………………………………………………………………………………….zł. 
 
słownie.............................................................................................................................................. zł, 
 
zgodnie ze złożoną ofertą cenową 
 

1) Oświadczamy, że termin uruchomienia elektronicznego systemu obsługi kont wynosi do 7 
dni licząc od dnia zawarcia umowy.  

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

3) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z Istotnymi postanowieniami umów 
określonymi przez Zamawiającego. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 

6) Oświadczam, że zamówienie zrealizuję: 
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a) samodzielnie, bez udziału podwykonawców*, 
 

Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do 
których należy obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy wykonanie pozostałej części 
zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem ( Podwykonawcą).  
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile 
Wykonawcy są znane.  
 

b) przy udziale podwykonawców w zakresie ………………………………………………………………………………………………. 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności*. 
 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 
Podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………….………..……* 

 
 
 
 
 
 
 

     ………………………………..                        …………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)           (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

*  niepotrzebne skreślić 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż: Administratorem danych osobowych 
pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu, z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Warszawskiej 2-4 zwany dalej 
„Zakładem”. Dane kontaktowe inspektora osobowych danych email: iod@spzozmc.pl. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego niniejszym formularzem. Podanie danych jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Dane osobowe 
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Zakład narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@spzozmc.pl
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez:   ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i 
projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 2/2020/PN 

  
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* 
……………………….……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………… 

 

 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)       (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.:*…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:* ………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy. 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres ) 

 

reprezentowany przez:   ………………………………….…………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i 
projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 2/2020/PN 

 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
………………………………………….…     …………………………………………………….………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………………….  w następującym zakresie: 
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 
 
 
………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez:   ………………………………….……………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Informacja Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(dalej jako: ustawa) 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i 
projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 2/2020/PN 

 
Niniejszym oświadczam, że:  
 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  
  

 
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  

1.  

2.  
 
 

………………………………………….… 
 (miejscowość i data) 

       …………………………………………………….………………………… 
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze 

zm) – tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten 
przedsiębiorca. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek / żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie może 
złożyć wraz z ofertą, z tym, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

 

 

 



znak sprawy: 2/2020/PN  SIWZ 

 

Strona 19 z 20 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Istotne dla stron postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zwieranych umów na prowadzenie 
rachunków bankowych i kredyt obrotowy. 

 
 

 UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM  
nr 2/2020/PN 

 

 
 W dniu _______________w _______________pomiędzy: 
 
 Bankiem …………………………………………………. (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej Banku) 
 
 reprezentowanym przez:………………………….  zwanym dalej „Bankiem”,  
 
oraz 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, mającym swoją siedzibę: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, REGON 000584484, NIP 538-15-94-357, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000004756, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym 
przez mgr Wiesława Zaniewicza – Dyrektora SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim,  

 
 zwanym dalej „Kredytobiorcą”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 
 

1) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym, zwanego dalej kredytem, z 
przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia 
działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie: 3 000 000,00 PLN, słownie: trzy miliony złotych.  

2) Bank udziela kredytu na okres od ……………………….. do 31-12-2021.  
3) Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku bieżącym Kredytobiorcy nr ______________________ 
4) Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu.  
5) Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt jednak nie wcześniej niż po:  

1) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,  
2) zapłaceniu prowizji,  

6) Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji 
Kredytobiorcy w ciężar Rachunku bieżącego do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty kredytu. 

7) Każdy wpływ środków na Rachunek bieżący obniża stan zadłużenia i umożliwia ponowne 
wykorzystanie kredytu.  

8) W związku z przyznaniem kredytu, Bank pobierze następujące prowizje:  
1) za przyznanie kredytu – w wysokości __________________ PLN (słownie: ___________________ 
złotych), co stanowi ______ % od kwoty przyznanego kredytu. 
Kwota należności z tytułu prowizji, płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia Umowy /lub w dniu 
udostępnienia przez Bank kredytu.  
Pobranie należnej prowizji nastąpi w formie obciążenia Rachunku bieżącego - do czego niniejszym 
Kredytobiorca upoważnia Bank, wówczas Kredytobiorcy zostaje udostępniony kredyt w wysokości 
pomniejszonej o należną Bankowi prowizję,  
2) za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu - w wysokości _____ % w skali 
roku. Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy (po spełnieniu 
warunków uruchomienia kredytu) i niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim 
dniu każdego miesiąca kalendarzowego. Pobranie należnej prowizji nastąpi w formie obciążenia 
Rachunku bieżącego - do czego Kredytobiorca upoważnia Bank,  
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9) Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej stopy procentowej, 
stanowiącej stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego (WIBOR 1M) i marży Banku w 
wysokości …….. punktów procentowych.  

10) W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi ...... % w 
stosunku rocznym.  

11) Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR 1M. Zmiana tej stawki 
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

12) Wysokość stawki WIBOR 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna stopy WIBOR dla terminu 1 
miesięcznego z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

13) Opublikowana stawka obowiązuje w okresach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego. 

14) Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia kalendarzowego w okresach 
miesięcznych. 

15) Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, według stóp procentowych obowiązujących w 
czasie trwania Umowy, począwszy od dnia uruchomienia kredytu, do dnia poprzedzającego jego 
spłatę.  

16) Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.  
17) Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności wynikających z niniejszej Umowy 

ustala się na: 31-12-2021 rok.  
18) Bank będzie pobierał odsetki w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a ostatnie w 

ostatnim dniu trwania umowy. W przypadku, gdy dzień płatności odsetek i raty kredytu nie jest 
dniem roboczym, płatność dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

19) Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności 
stanowią:  
1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;  
2) przelew wierzytelności z umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, 
3) poręczenie organu założycielskiego. 

20) Zmiana warunków Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem  
zmiany stawki procentowej. 

21) Umowa niniejsza wygasa z chwilą spłaty wszelkich zobowiązań z niej wynikających.  
22) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 


