
        Sandomierz 20.07.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów 
współfinansowanych ze środków w ramach Osi priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego na podstawie art. 4 ust. 3 pkt ja) ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych w formie zaproszenia do złożenia oferty z zachowaniem 
uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, na udziele-
nie długoterminowego kredytu/pożyczki z przeznaczeniem na zabez-
pieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środ-
ków w ramach Osi priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne. 
 
Do Zamawiającego w dniu 13.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Prosimy o wskazanie planowego sposobu uruchamiania środków z tytułu 
kredytu/pożyczki poprzez sprecyzowanie: 

a) maksymalnej ilości transz, 
b) maksymalnej wartości każdej transzy oraz maksymalnego terminu 

ich uruchomienia, 
c) minimalnej wartości pierwszej transzy kredytu lub pożyczki, 
d) najwcześniejszego terminu wypłaty I transzy, 
e) czy planują Państwo uruchomić środki w 3 kwartale 2017? Jeśli tak w 

jakiej kwocie? 
f) kwoty środków jaka planują Państwo uruchomić do końca 2017 r. 
g) kwotę środków jaką planują Państwo uruchomić w I półroczu 2018 r. 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że powiadomi Wykonawcę o planowanej 
wcześniejszej spłacie 14 dni przed dokonaniem płatności? 
3. Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie 
karencji? 
4. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub 
całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. 



5. Prosimy o wskazanie źródeł spłaty zobowiązania w postaci kredytu lub 
pożyczki. 
6. Prosimy o zmianę warunków zamówienia poprzez wskazanie, że okres 
karencji w spłacie kapitału wyniesie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w któ-
rym uruchomiono pierwszą transzę kredytu lub pożyczki. W przypadku 
uruchomienia pierwszej transzy we wrześniu 2017 r., spłata pierwszej raty 
kapitałowej nastąpiłaby na koniec września 2018 r. Skrócenie okresu ka-
rencji przyczyni się do zwiększenia liczby oferentów, a konsekwencji rów-
nież do zwiększenia konkurencyjności składanych ofert. 
7. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie karencji Zamawiający będzie re-
gulował raty odsetkowe. 
8. Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza rata odsetkowa zostanie ure-
gulowana na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym uru-
chomiono pierwszą transzę kredytu lub pożyczki? 
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulacja odsetek odbywała się w 
oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przy założeniu, że rok liczy 360 dni? 
10. Prosimy o zmianę załącznika do formularza ofertowego poprzez wska-
zanie, że we wrześniu 2017 r. kapitał pozostały do spłaty wynosi 
2.060.000,00 zł. 
11. Czy Zamawiający potwierdza, że będzie weryfikował obliczenia rachun-
kowe Wykonawcy i w razie ewentualnych niezgodności będzie wzywał Wy-
konawcę do ustosunkowania się? 
12. Czy Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy, które zostały przed-
stawione w pkt. XV b. i d. Zaproszenia będą wymagały zgody od Wykonaw-
cy? 
13. Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub 
pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą? 
14. Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z 
załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zama-
wiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? 
15. Czy Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco wraz z deklaracją we-
kslową lub porozumieniem wekslowym zostaną wydane Wykonawcy w 
dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki? 
16. Czy Zamawiający potwierdza, że kryterium oceny ofert złożonych w to-
ku negocjacji również będzie cena? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.07.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.07.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego w Sandomierzu poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania: 
1)  



a) 4-6, 
b) od 500.000,00 zł. – 800.000,00 zł., IX 2018 r., 
c) 300.000,00 zł., 
d) I kwartał 2018 r., 
e) nie, 
f) nie planujemy, 
g) minimum 1.500.000,00 zł. 

2) Tak. 
3) Nie. 
4) Tak. 
5) Kontrakt z NFZ. 
6) Tak. 
7) Tak. 
8) Tak. 
9) Nie. 
10) Załącznik został poprawiony. 
11) Tak. 
12) Tak. 
13) Tak. 
14) Tak. 
15) Tak. 
16) Tak. 
 

 
 

 


