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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 07-02-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o 
zamówieniu.    
 
Pytania do pisma w sprawie SIWZ: 

1. W poz. 3, pkt. 3.2.2. ppkt. 3) SIWZ znajduje się zapis: „Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone 
na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia, powiększone o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w 
ofercie”, natomiast w zał. nr 5 – „Istotne dla stron postanowienia umów” w  pkt. 12) Zamawiający  
zawarł zapis: „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.”  
W związku z rozbieżnością w zapisach, prosimy o przyjęcie naliczania stawki WIBOR 1M według 
następującego zapisu: „Wysokość stawki referencyjnej ustalana jest według notowania określonego w 
tabeli kursów obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego.” 

Odp. Zgodnie z zapisami w zał. nr 5 – „Istotne dla stron postanowienia umów” w pkt. 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.”  
 

2. W poz. 3, pkt. 3.2.2. ppkt. 6) SIWZ znajduje się zapis: „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.”, a zał. 
nr 5 – „Istotne dla stron postanowienia umów” pkt. 8) brzmi:  „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.” W związku z tym prosimy o sprecyzowanie prowizji, które 
są dopuszczalne w bieżącym postępowaniu.  

Odp. Zgodnie z zapisami poz. 3, pkt. 3.2.2. ppkt. 6) SIWZ: „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. Prosimy, aby załącznikiem do oferty był załącznik zawierający poszczególne składniki cenowe, tj. cena 

związana z udzieleniem kredytu oraz cena prowadzenia i obsługi rachunków.  
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
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4. Czy SP ZOZ wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej – „przedstawienie zgody NFZ na cesję  
z kontraktu/ów, w terminie do 2 m-cy od podpisania umowy kredytowej”. 

Odp. Potwierdzenie zabezpieczenia spłaty kredytu cesją wierzytelności na rzecz Banku będzie przedłożona w 
 dniu podpisania umowy z bankiem. 
 

5. Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w poz. 3. Pkt. 3.1. ppkt 9 SIWZ na:  „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 0,5% stałym w okresie trwania umowy”? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie kredytu następującego zapisu: „Okres kredytowania: 
22 m-ce, z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniany w okresie kredytowania na 12 miesięcy.  
Okres wykorzystania będzie przedłużony o kolejne 10 miesięcy po potwierdzeniu przez bank, w ramach 
monitoringu, utrzymania przez Zamawiającego zdolności kredytowej. O wyniku oceny, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, bank każdorazowo poinformuje Zamawiającego na piśmie na minimum 1 miesiąc 
przed końcem 12-miesiecznego okresu wykorzystania.”? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

7. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie w formie poręczenia organu założycielskiego będzie 
obejmowało kapitał kredytu, a przelew wierzytelności z umów z NFZ zabezpieczać będzie spłatę  
odsetek? Jeżeli nie, prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób zabezpieczona będzie spłata kapitału oraz 
odsetek. 

Odp. Zamawiający potwierdza. 
 

8. Prosimy o wskazanie, z której umowy zawartej z NFZ Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności 
stanowiący zabezpieczenie kredytu?  

Odp. Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności z umowy: PSZ, REH, TK, ZOL. 
 

9. Czy Zamawiający potwierdza, że opisana w Poz. 3 Pkt. 3.2.2. ppkt. 2) ewentualna „możliwość  
wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu” możliwa będzie w formie aneksu do umowy, za zgodą 
obu stron?   

Odp. Zamawiający potwierdza. 
 
 

 
 
 
 
 


