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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 17.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień 
przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni jakie fak-
tycznie upłynęły? 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ze względów technicznych każdej 
transzy pożyczki (Transza A, Transza B, Transza C, …) został nadany odręb-
ny numer? O numerze danej transzy (Transza A, Transza B, Transza C,…) 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. 
3. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części 
pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to 
spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot („nadpłacanie”) 
czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich 
wymagalności? 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata na-
stąpiła w dacie płatności rat? 
5. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może 
dojść do wcześniejszej spłaty? 
6. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zama-
wiający może wcześniej spłacić? 



7. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonaw-
cy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z umowy (tj. przyszłych 
rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy Zamawiający 
opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) o ponad 30 dni? 
8. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonaw-
cy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z umowy (tj. przyszłych 
rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy od chwili za-
warcia umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zama-
wiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobo-
wiązań wynikających z umowy? 
9. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonaw-
cy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z umowy (tj. przyszłych 
rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy w stosunku 
do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub li-
kwidacji? 
10. Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz 
podpisanie porozumienia wekslowego było warunkiem wypłaty środków? 
11. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy wskazane w pkt. XV a. b. i d. 
zaproszenia wymagają zgody Wykonawcy i podpisania przez strony aneksu 
do umowy. 
12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uruchomienia pierwszej 
transzy pożyczki/kredytu we wrześniu 2017 r. ostatnia rata pożycz-
ki/kredytu zostanie spłacona 30.09.2022 r. 
13. Czy Zamawiający zakłada wypłatę pierwszej transzy pożyczki przed 
miesiącem wrzesień 2017 (w m-cu lipiec lub sierpień 2017 r.)? 
14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uruchomienia pierwszej 
transzy pożyczki/kredytu przed miesiącem wrzesień 2017 r., odpowiednio 
przesuną się wstecz terminy spłaty pierwszej i ostatniej raty kapitałowo-
odsetkowej. 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.07.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.07.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego w Sandomierzu poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania: 
1) Nie. 
2) Nie. 
3) Wcześniejsze spłacenie ostatnich rat. 
4) Tak. 
5) Nie brak możliwości. 
6) Nie brak możliwości. 
7) Tak. 



8) Nie. 
9) Nie. 
10) Tak. 
11) Tak. 
12) Tak. 
13) Nie. 
14) Tak. 
 

 
 


