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dot. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na udzielenie "usługi kredytu długoterminowego /
pożyczki długoterminowej złotówkowej na okres 5 lat w kwocie 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden
milion złotych), stanowiącej raty kapitału wraz z odsetkami" dla Samodzielnego Publicznego
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytana o następującej treści:
1) Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie zamierza w okresie realizacji

zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?
Odp. SPSRnie zamierza w okresie realizacji zamówienia dekonać przekształcenia jednostki w spółkę
prawa handlowego?

2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?
W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.
Odp. SPSR nie został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny ale są działania
zbilansowania działalności.

3) Prosimy o wskazanie następujących informacji:
a) aktualnej liczby łóżek,

Odp. SPSR-oddz. wewnętrzny- 25ł, oddz. chirurgia-22ł,oddz. poł"1Jinek-24ł,
oddz. neonatologia - 15ł, oddz. pediatryczny 151,ZOL Resko - 9Oł. Razem 191ł.

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,
Odp. SPSR; liczba zatrudnionych pracowników - 262 , w tym 58 lekarzy.

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r.
Odp. SPSRiłości hospitalizowanych pacjentów w 2016r. - 4302 i 2017r - 4207.

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r.
Odp. SPSR- ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016r- 410 i 2017-460

4) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach, z uwzględnieniem wartości
inwestycji oraz krótkiego opisu.

Odp. SPSRw 2013r zakończył inwestycje które spełniają wymagania ogólno przestrzenne, sanitarne
oraz instalacyjne, w tym wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.,

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. z 2012 r. poz. 739) niezbędne do
wykonywania świadczeń medycznych.

S) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich
finansowania, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.
Odp. SPSRnie planuje w najbliższym czasie inwestycji.

6) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach.
Odp. SPSRnie planuje w najbliższym czasie zakupu sprzętu medycznego z wyjątkiem zakupu ze

środków zewnętrznych.

7) Prosimy o udostepnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2017 r.
Odp. SPSR - nie realizowano z uwagi iż spełniamy warunki określone przez MZ.



8) Prosimy o udostepnienie planu inwestycyjnego na rok 2018 r.
Odp. SPSR - nie ma planu inwestycyjnego na rok 2018 ponieważ spełniamy warunki określone przez

MZ.
9) Prosimy o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 30/06/2018) - wg podziału

do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.
Odp. SPSR w załączniku.

10) Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :
a) Wysokość nadwykonań za rok 2018,
Odp. SPSR - 78 000,00 zł.

b) wysokoŚĆ nadwykonań za rok 2017,
Odp. SPSR.t.. 800 000,00 zł

c) wartość nadwykonań za rok 2016,
Odp. SPSR - l 500 000,00 zł

d) wysokość nie rozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,
Odp. SPSR rozliczono całkowicie nadwykonania.

e) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),
Odp. SPSR - aktualne brak roszczeń spornych z NFZ

f) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda,
sprawa sądowa).
Odp. SPSR - ugoda

11) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredytjpoiyczka/leasing/produkty
restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli wg stanu na dzień 30-06-2018
r.
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12) Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2015- 2017.
Odp. SPSR - w załącznikach

13) Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrvda straty prosimy o udzielenie
takiej informacji.

Odp. SPSR - jak w uchwale RM Gminy Nowogard.

14) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2015 - 2017.
Odp. SPSR - w załącznikach

15) Prosimy o udostępnienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
Odp. SPSR nie było badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

16) Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań
egzekucyjnych.

Odp. SPSR - w załącznikach

17) Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?
Odp. SPSR nie dotyczy, na bieżąco realizowana jest płatność.



18) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze
wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Odp. SPSR - nie dotyczy.

19) Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
27 lipca 2018 roku. Zaproponowany przez Państwa termin składania ofert nie jest wystarczający na
przeprowadzenie stosownych analiz ekonomicznych do których niezbędne są (udostępnione przez Zamawiającego)
dokumenty finansowe.
Pozytywne rozstrzygnięcie powyższego wniosku, zwiększy grono potencjalnych wykonawców, co jednocześnie
zwiększy konkurencyjność, a w rezultacie może wpłynąć na cenę naj korzystniejszej oferty.

Odp. SPSR wyraża zgodę na nowy termin składania ofert na dzień 27.07.2018r

20. Prosimy wył&.cznie dla celów porównywalności ofert o wskazanie konkretnej (hipotetycznej) daty uruchomienia
kwoty pożyczki (np. 20.07.2018 r.) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową
wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert
składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.
Odp. SPSR - daty uruchomienia kwoty pożyczki to 10.08.2018 r. i należy przyjąć jednorazową

wypłatę całej kwoty pożyczki tj. 1000000,00 zł,

21. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez
Zamawiającego do obliczenia ceny oferty . Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w
stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia
pożyczki.
Odp. SPSR - jak w pyt. 20

22. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę par. 2 wzoru umowy poprzez wskazanie, że
Pożyczkodawca zobowiązuje się postawić do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki jednorazowo, w ciągu
jednego dnia roboczego od podpisania umowy.
Odp. SPSR - kwotę pożyczki jednorazowo, w ciągu trzech dni roboczyChod podpisania umowy.

23. Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
Par. 4 ust.5 Za dzień spłaty kolejnej raty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami przyjmuje się dzień

obciążenia rachunku Kredytobiorcy poleceniem przelewu do Banku I Instytucji Finansowej. Jeżeli termin
płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata kredytu i odsetek następuje w pierwszym dniu
roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

24. Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania pożyczki
na zmiennej stopie WlBOR 3M. WIBOR 3M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp
procentowych, a jednocześnie jego aktuanzacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

25. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o:
a) wskazanie na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 3M w celu złożenia oferty (np. WlBOR 3M

z dn. ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty tj. 10.07.2018r., tj. 1,70%)
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

b) potwierdzenie, że okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiącec) modyfikację § 4 ust. 1 wzoru
Umowy Pożyczki poprzez wskazanie, że "Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie
WlBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PL.N) powiększonej o stałą marże w wysokości _
(słownie ) punktów procentowych rocznie" oraz, że "Dla pierwszego
okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3M z dnia -I tj. wartość % p.a.
(słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WlBOR 3M
ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej
umowy okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące".

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

d) modyflkaqę § 4 ust. 4 wzoru Umowy Pożyczki poprzez wskazanie, że "O aktualizacji harmonogramu
płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem 'poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni

od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie
nowy harmonogram płatności".

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
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26. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 5 prosimy o wyrazeme zgody na zmianę zapisów
§ 4 ust. 1 wzoru Umowy Pożyczki poprzez wskazanie, że "Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej,
równej stopie WIBOR 1M (dla depozytów l-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości _
(słownie ) punktów procentowych rocznie" oraz, że "Dla pierwszego okresu
rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 1M z dnia __ r tj. wartość % p.a.
(słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WlBOR 1M
ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej
umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc".

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

27. W przypad~u odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 5 prosimy o wyrazenie zgody na zmianę zapisów
§ 4 ust. 4 wzoru Umowy Pożyczki poprzez doprecyzowanie że ,,0 wysokości oprocentowania w danym miesiącu
Pożyczkodawca będzie Intormował Pożyczkobiorcę na piśmie nie później niż 7 dni przed terminem płatności
odsetek. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności".
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odp. SPSR - dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

29. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru Umowy pożyczki następującego "Zmiana
oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki i nie wymaga
jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy".
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ

30. Prosimy o potwierdzenie, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna w dniu uruchomienia środków,
a kończy ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono środki. Kolejne okresy
odsetkowe rozpoczynają się pierwszego, a kończą ostatniego dnia miesiąca.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
Par. 9 ust. 3 Dzień postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu I pożyczki o którym mowa w § 2
umowy nie może przypaść wcześniej aniżeli dzień ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa
w ust. 1. W przypadku gdy dzień postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu I pożyczki przypadnie
w dniu późniejszym aniżeli jeden dzień od podpisania umowy zmianie ulega harmonogram spłat kredytu, o
którym mowa w pkt III. zapytania ofertowego, w ten sposób, że spłata pierwszej raty przypadnie na koniec
kolejnego miesiąca kalendarzowego względem miesiąca, w którym przypadnie dzień postawienia do dyspozycji
Kredytobiorcy kwoty kredytu I pożyczki, zaś terminy kolejnych .rat będą oznaczone na koniec kolejno
następujących miesięcy kalendarzowych.

31. Prosimy o potwierdzenie, że okresy odsetkowe pokrywają się z datami płatności rat wskazanymi
w harmonogramie. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać jak mają być liczone okresy odsetkowe.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
32. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 12 prosimy o zmianę treści § 8 wzoru umowy na "Pożyczkobiorca

zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu / pożyczki w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie
spłat, określonym w zapytaniu ofertowym. Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach i
kwotach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr _ do niniejszej umowy."
Odp. SPSR wyraża zgodę

33. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się, że będzie dostarczał do Wykonawcy
półrocznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza kalendarzowego, za
poprzednie półrocze sprawozdania finansowe w postaci rachunku wyników oraz bilansu ~01lub sprawozdanie
F-Ol, pod rygorem wypowiedzenia przez Wykonawcę Umowy.
Odp. SPSR wyraża zgodę

34. Prosimy o zmianę właściwości sądu, na sąd właściwy dla Siedziby Wykonawcy.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

35. Prosimy o potwierdzenie iż na podstawie § 6 wzoru umowy pożyczki Pożyczkodawcy przvsłuquje prawo do
naliczania odsetek za opóźnienie w płatności określonych w ustawie z dnia 8 marca ~



o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy
poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia
umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za
opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

36. W przypadku zabezpieczeniaw postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZczy Zamawiający:
a) zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenietak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem,

była w pełni zabezpieczona?
b) potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy

celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu
z NFZpozwoli szczegółowookreślić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony
do realizacji zabezpieczenia.Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ?

c) dopuszCzawprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy
cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy
o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu
z NFZ.

d) dopuszczawprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania
przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o
wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZna cesję z kontraktu z NFZ,Wy,konawcaproponuje 30 dni
od podpisania umowy pożyczki.

e) potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?
f) potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie

obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej
zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy.

g) prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych
zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego
o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ. Wierzytelność zabezpieczona z kontraktu NFZ (lecznictwo stacjonarne
+ ZOL+ Izba Przyjęć + POZ nocny).

37. Prosimy o zgodę, aby umowa cesji wierzytelność zawarta została na wzorze Wykonawcy, który będzie stanowił
załącznik do oferty.
Odp. SPSR - na wzorze ustalonym przez NFZ o/Szczecin.

38. Prosimy o zgodę, aby zabezpieczenie w formie weksla oraz deklaracji wekslowej zawarte zostało na wzorach
Wykonawcy, które będą stanowiły załącznik do oferty.
Odp. SPSR - dopuszcza jeśli nie narusza postanowień zawartych w SIWZ.

39. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz
deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej
o wskazanie kiedy Zamawiający przekażeWykonawcy weksel wraz z deklaracją.
Odp. SPSR przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

prosimy

40. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz
z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Odp. SPSR - potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz
z całkowitym kosztem jej udzielenia zgodnie z wartością złożonej oferty przez Wykonawcę.

41. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBORz dnia przyjętego
do obliczenia ceny oferty.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

42. Prosimy o wprowadzenie do umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalnOŚCiw
przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień
w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 60-
dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na
wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalnOŚCi w przypadku opóźnień
w płatnoścach. znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a
ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

43. Prosimyo potwierdzenie, iż Zamawiający podpiszeUmowę Pożyczkijako pierwszy.
Odp. SPSR - podpiszą jednocześnie lub jako pierwszy.



44. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o
potwierdzenie, iż za datę spłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy w związku z
tym prosimy o zmianę treści § 4 ust. 5 poprzez wskazanie, że "Za dzień spłaty kolejnej raty pożyczki wraz z
odsetkami przyjmuje się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy",
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wybrania oferty złożonej przez instvtucie finansową nie
będącej bankiem zmianie ulegnie treść par. 12 wzoru umowy pożyczki poprzez wykreślenie odniesienia do prawa
bankowego.

Odp. SPSR - tak wzór umowy ulegnie modyfikacji do instytucji finansowej.

46. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wybrania oferty złożonej przez instytucję finansową nie
będącej bankiem zmianie uleqnie nazewnictwo w umowie pożyczki odpowiednio na "Umowa pożyczki",
"Pożyczkodawca", .Pożczkobiorca", "pożyczka" itp.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ lecz dopuszcza zmianę nazewnictwa.

47. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na etapie udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiający będzie
aktualizował wzór umowy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ i zostanie zaktualizowana w oparciu o udzielone odpowiedzi po
wyborze oferty.

48. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykreślenie par. 14 wzoru umowy pożyczki.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ, zostanie wyraz kredyt zastąpiony wyrazem pożyczka.

49. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy nastepującvcb zapisów:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególnoŚCi wartości Umowy, prowizji, a także informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak również informacji
niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

50. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Pożyczkodawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy xxx (Kodeks).
2. Pożyczkobiorca zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie

internetowej Pożyczkodawcy: http://*.
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Pożyczkodawcy do rozwiązania Umowy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

51. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

"Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego

albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za
nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy,
postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające
możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze d/a każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się,
że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy
równowartość kwoty pożyczki udzielone] Pożyczkobiorcy wskazanej w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia Finansowania do dnia zwrotu
na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.



52. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

"Klauzula reklamacyjna
1. Pożyczkobiorcy przysługUje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Pożyczkodawcę.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxx
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy - Dział xxx.
2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxx
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy - Dział xxx
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxx
3. Reklamacje mogą być składane przez Pożyczkobiorcę osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ posłańca lub
pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub
pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Pożyczkodawcą.
5. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie/ jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej
otrzymania. W przypadku/ gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie
30 dni/ Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę/ wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji/
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia/
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację/ który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
6. Pożyczkodawca może zwrócić się do Pożyczkobiorcy o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub
informacji oraz posiadanej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji/ jakie mogą okazać
się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Pożyczkobiorcy zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem/
że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
8 W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę terminu przewidZianego na rozpatrzenie reklamacji/
reklamację uważa się za rozpatrzoną zqodrue z wolą Pożyczkobiorcy.
9. Pożyczkobiorca niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Pożyczkodawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https:jjrf.gov.plj.
2) powództwem przeciwko Pożyczkodawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ. .

53. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Spółka xxx. przyjęła "Wytyczne Spółki xxx. dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie
korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary" (dalej:
"Wytyczne/')/ których treść znajduje się na stronie www xxx. pod następującym linkiem (. ..)**
2. Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza/ że zapoznał się z Wytycznymi.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

54. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
"Klauzula ochrony danych osobowych
Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt/ że jego Dane Osobowe umieszczone są w
zasobach Pożyczkodawcy wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę w celu zawarcia/
wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b)
Rozporządzenia (EU) 2016/679/ jak również za jego zgodą
w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak
przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje
organizowane przez Pożyczkodawcę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i
kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej
wynikających.
Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych
konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą
zostać ujawnione osobom trzecim a zwłaszcza dostawcom usług w celu d~



i administrowania wier"Żytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym
celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie
przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych
osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych
sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać - między innymi -
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji,
zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych
Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w któryCh ich zachowanie wymagane jest na mocy
prawa.
Administratorem jest XXX., z siedzibą przy ul. XXX, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do
spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Pożyczkobiorca może zwrócić się
w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez
Administratora, jest Awera S.r.J., Via Largo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), tel. 0296515499.
W celu egzekwowan.ia wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxx
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Pożyczkobiorcy narusza przepisy Rozporządzenia UE
2016/679.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez
Pożyczkodawcę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających
informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia
i konferencje Pożyczkodawcy).
Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób poufny, przez
wyznaczony personel.
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi łub na stronie internetowej
Zamawiającego rachunku zysków i strat/ bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp. SPSR - tak wyraża zgodę jak przewidują przepisy RODO.

55. Prosimy o zmianę załącznika nr 3 - Harmonogram spłat kredytu / pożyczki z uwagi na powstały błąd
w dacie raty nr 32. Jest data 28.01.2021r. winno być 28.02.2021r.

Odp. SPSR - tak, zostanie poprawiony przy zawieraniu umowy.

56. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 25.07.2018 r. do godz. 11:00
Pragniemy zauważyć, iż zgoda Zamawiającego korzystnie wpłynie na wzrost liczby Wykonawców biorących udział w
postępowaniu.

Odp. SPSR - tak, zmieniono termin składania ofert na dzień 27 lipca 2018r.

57. W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty uprzejma prośba o wydłużenie terminu składania ofert do dnia
27.07.2018r oraz przesłanie na adres e-mail ..... poniższej dokumentacji finansowej

1) Sprawozdanie finansowe SPSRza rok 2016,2015 ( w tym część opisowa i informacja dodatkowa)
2) wyniki finansowe za 1 kwartał 2018r. (bilans i rachunek wyników lub F-Ol)
3) zestawienie zmian w funduszu za 2016r.; 2017r.
4) zestawienie zobowiązań finansowych
5) Kontrakt z NFZ
6) struktura nalezności i zobowiązań przeterminowanych.
7) informacja o planach inwestycyjnych ( o ile dotyczy)
Odp. SPSR - tak, zmieniono termin składania ofert na dzień 27 lipca 2018r. i przesłano
w/w dokumenty na wskazany adres emailowy.

57. Prosimy o udostępnienie wykazu zobowiązań, które zostaną uregulowane z kwoty kredytu lub pożyczki, ze
wskazaniem nazwy wierzyciela oraz kwoty.

Odp. SPSR - przede wszystkim zobowiązania przeterminowane i zobowiązania bieżącego roku, jak:
artykuły żywnościowe i usługi transportu sanitarnego.

58. Do celów porównywalności ofert:
A) Prosimy o wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia środków.
B) Prosimy o wskazanie daty, z której należy przyjąć stawkę WIBOR 1M np. z dnia 12.07.2018 r. w

wysokości 1,64%. Brak określenia daty z jakiej należy przyjąć stawkę WIBOR może pr~\~i.k
nieporównywalności złożonych ofert. ~ ,



C)
Odp. SPSR - daty uruchomienia kwoty pożyczki to 10.08.2018 r. i należy przyjąć jednorazową

wypłatę całej kwoty pożyczki tj. 1000000,00 zł.
WIBOR 1M naliczenie wg SIWZ

59. Prosimy o potwierdzenie, że data płatności ostatniej @ty kapitałowej i odsetkowej przypada na dzień 31-07-2023
r. Wykonawca wskazuje, że harmonogram spłat, który (zgodnie z warunkami zaproszenia) Wykonawca jest
obowiązany zaakceptować nie zawiera raty nr 21 oraz wskazuje dwukrotnie raty nr 42 i 43, w konsekwencji czego
harmonogram zawiera 61 rat.

Odp. SPSR - zostanie skorygowane w umowie na 60 rat miesięcznych.

60. W związku z faktem, że raty będą płatne ostatniego dnia miesiąca, prosimy o zmianę raty nr 19 (harmonogram
spłat- zał. nr .3) z 28-02-2020 na 29-02-2020.
Odp. SPSR"- zostanie sko.rygowany w umowie.

61. Czy Zamawiający dopuszcza, aby aktualizacja harmonogramu spłat spowodowana zmianą stawki WlBOR była
dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. SPSR - dopuszcza formę pisemną i elektroniczną.

62. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 59 ratach po 16666,66 zł, a ostatnia 60 rata będzie ratą
wyrównującą, ,której wysokOŚĆwyniesie 16667,06 zł.
Odp. SPSR - tak jak zawarto w pytaniu.

63. Prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji odsetek. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulacja odsetek
odbywała się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przy założeniu, że rok liczy 360 dni?
Odp. SPSR - tak przyjąć - 365 dni.

64. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczenia prowizji.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

65. Prosimy o zmianę zapisów Zapytania poprzez wskazanie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

66. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie do Zapytania
zapisu zobowiązującego Zamawiającego do przekazywania Wykonawcy potwierdzenia realizacji przelewu w
terminie 3 dni od dnia dokonania zapłaty pod rygorem uznania, że należność została uiszczona w dniu uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

67. Prosimy o potwierdzenie, że w zaproszeniu ofertowym - zał.1, należy w pkt 1 formularza ofertowego, wybrać
jedną z form udzielenia finansowania tj.: pożyczka lub kredyt, przekreślając niewłaściwe.
Odp. SPSR - tak należy wybrać jedna formę pozostała skreślić.

68. Prosimy o zmianę pkt. 3 formularza ofertowego jak i § 2. Projektu umowy tj., że Wykonawca zobowiązuje się do
uruchomienia pożyczki / kredytu w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Odp. SPSR - wyraża zgodę się do uruchomienia pożyczki I kredytu w terminie do 3 dni roboczych

od daty podpisania umowy, jeśli są przesłanki merytoryczne ze strony oferenta.

69. W razie udzielenie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie
kredytu / pożyczki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego od podpisania umowy.
Odp. SPSR - wyraża zgodę się do uruchomienia pożyczki I kredytu w terminie do 3 dni rOboczych

od daty podpisania umowy, jeśli są przesłanki merytoryczne ze strony oferenta.

70. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych
następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w
powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie
ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy
związanego z Obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

71. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów zaproszenia (zmianę §
4 ust. 1 Projektu umowy) poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych
będzie następować na podstawie notowania z pierwszego dnia roboczego nowego okresu rozliczeniowego.
Dotychczasowe warunki Zaproszenia w zakreste ustatama wartośd stawki WIBOR dla kolejny-h okresów
rozliczeniowych, powodują konieczność ręcznego liczenia średniej arytmetycznej z 10
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kalendarzowych stawki WIBOR, co może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny, a także do
ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na brak możliwości stworzenia warunków obsługi zamówienia
zrezygnują z uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że wahania notowań są na tyle
niewielkie, że różnica pomiędzy wartością stawki WIBOR z określonego dnia a średniomiesięczną wartością stawki
WlBOR są niewielkie, a zdecydowanie bardziej pewnym czynnikiem kształtującym cenę jest maria, która w
przypadku odstąpienia od wskazanego w Zaproszeniu sposobu zmiany stawki WlBOR 1M może ulec zmniejszeniu.
Odp. SPSR - tak jak wSIWZ.

72. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty całości lub części zadłużenia nastąpi w terminie
płatności raty.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

73. Prosimy o zmianę zapisów Zaproszenia przez wskazanie, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze
wcześniejsz~j spłaty w terminie 14-dniowym.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

74. Prosimy o określenie terminu w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

75. Prosimy o zmianę § 11 ust. 1 lit. c) Projektu umowy poprzez wskazanie, że przez zagrożenie terminowej spłaty
należy rozumieć opóźnienie Zamawiającego w spłacie rat trwające co najmniej 30 dni. Aktualny zakres opóźnienia
powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po stronie Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu
wartości oferowanej ceny albo ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie
ryzyka niniejszej transakcji, odstąpią od udziału w postępowaniu.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

76. Prosimy o wykreślenie § 11 ust. 2 i jednocześnie zmodyfikowanie § 11 ust. 3 Projektu umowy poprzez wskazanie,
że Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie 30 dni, chyba że Zamawiający ureguluje wszelkie zaległości
wynikające z niniejszej Umowy w powyższym terminie.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

77. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z § 11 Projektu umowy decyzja o wstrzymaniu lub wypowiedzeniu umowy
będzie należała do Wykonawcy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

78. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wstrzymanie kredytowania, o którym mowa w § 11
Projektu umowy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

79. Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie umowy skutkuje wymagalnością wszystkich rat umowy.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

80. Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny od
obciążeń.
Odp. SPSR - kontrakt z NFZ będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny

od obtiążęń.

81. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie:
a) Czy podstawą zabezpieczenia może być inny kontrakt, który jest wolny od obciążeń? Jeśli tak to prosimy

o wskazanie jego danych (numer i nazwa kontraktu).
b) Wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona.
c) Wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały

zabezpieczone.
d) Terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.

Odp. SPSR - niewymagalna odpowiedź.

82. Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowił podstawę zabezpieczenia niniejszej
transakcji wraz z późniejszymi aneksami.
Odp. SPSR - w załączeniu skan kontraktu z NFZ.

83. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie w 'postaci cesji wierzytelności
obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jej
odsetkami za opóźnienie.
Odp. SPSR - obejmie wartość usługi zaproponowana w ofercie.

wynikających z kontraktu z NFZ
udzielenia, a także ewentualnymi



84. Prosimy o potwierdzenie, że umowa cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ zostanie podpisana w
dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.
Odp. SPSR - zostanie podpisana w dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.

85. Prosimy o potwierdzenie, że przez ustanowienie zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności wynikających z
kontraktu z NFZ należy rozumieć podpisanie umowy cesji, uzyskanie zgody NFZ oraz przekazanie jej Wykonawcy?

Odp. SPSR -należyrozumieć podpisanie umowy cesji, uzyskanie zgody NFZ oraz przekazanie jej
Wykonawcy.

86. Mając na względzie procedurę Zachodniopomorskiego Oddziału WOjewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
prosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada zqode ww. jednostki na dokonanie cesji wierzytelności
wynikających z kontraktu z NFZ. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o udostępnienie uzyskanej
zgody.
Odp. SPSR"- tak posiada zgodę.

87. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający wystąpi
do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie zgody na dokonanie cesji wierzytelności
wynikających z kontraktu z NFZ.

Odp. SPSR - tak posiada zgodę.

88. Prosimy o wskazanie numeru kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji.
Odp. SPSR nr kontraktu 16-00-01932-18-04/03-08-17-008 o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

89. Czy Zamawiający potwierdza, że wraz z wystawieniem weksla in blanco Zamawiający zawrze również deklarację
wekslową lub porozumienie wekslowe, które będą określały warunki wypełnienia weksla?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

90. Prosimy o wyjaśnienie w §14 Projektu Umowy, co Zamawiający miał na myśli pisząc.:" w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ... ". Jaką istotną
zmianę okoliczności Zamawiający mail na myśli?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sądu właściwego do rozstrzygania sporu na sąd miejsca siedziby
Wykonawcy?

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

92. 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 łnstvtucie funkcjonujące zarówno na
rynku finansowym, jaki medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania
działalności stron umowy.
Odp. SPSR - tak wyraża zgodę ..

93. Czy Zamawiający potwierdza że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z
Wykonawcą?
Odp. SPSR - tak potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony

w porozumieniu z Wykonawcą.

94. Prosimy o potwierdzenie, że treść Urnowy w zakresie wysokOŚCi odsetek za opóźnienie (§ 6 Projektu umowy)
zostanie dostosowana do regulacji oboWiązujących wyłonionego Wykonawcę. Wyjaśniając powyższe wskazujemy,
że przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie odsetek za opóźnienie, inaczej kształtują sytuację
instytucji bankowych i pozostałych .instytucji finansowych. Względem tych ostatnich zastosowanie ma ustawa o
terminach zapłaty w transakciach handlowych, która uprawnia do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych względem należności przeterminowanych, wyłączając możliwość naliczania odsetek
zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego. Ustawa ta dodatkowo zastrzega , że postanowienia umowy
wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyCiela, w tym w szczególności prawo do naliczania odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych są nieważne (art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych). Powyższa ustawa nie ma zastosowania do instytucji będących bankami, co oznacza możliwość
odmiennego kształtowania wartości odsetek za opóźnienie.
Odp. SPSR -tak jak w SIWZ.

95. Prosimy o wykreślenie z § 8 Projektu umowy słów "określonym w zapytaniu ofertowym". Wykonawca wskazuje,
że wysokość rat uzależniona jest ściśle od terminu uruchomienia środków oraz od wysokości stawki WIBOR 1M,
co oznacza, że terminy i wysokości rat mogą być odmienne w stosunku do tych, które zostały Prz~WiO e w
ofercie.
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Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

96. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje, aby płatność pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej następowała w
miesiącu następującym po dniu, w którym nastąpiło uruchomienie środków?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

97. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wykreślenie z § 9 ust. 3 zdanie 2.
Harmonogram zostanie dostosowany zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie.

Odp. SPSR - tak zostanie skorygowany do istotnych elementów oferty w powiązaniu zSIWZ.

98. Prosimy o potwierdzenie, że § 12 Projektu umowy zostanie dostosowany do Wykonawcy, 'którego oferta zostanie
uznana za naj korzystniejszą. Wykonawca wskazuje, że do Instytucji Finansowych niebędących bankami nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo bankowe.

Odp. SPSR - tak zostanie umowa skorygowana do przepisów Wykonawcy.

99. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń nastąpiło na wzorach
Wykonawcy, uwzględniających warunki niniejszego postępowania? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej,
prosimy o potwierdzenie, że wzory ww. dokumentów powinny zostać złożone przez Wykonawcę po wyborze
naj korzystniejszej oferty.
Odp. SPSR-takjakwSIWZ.

100. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzoru weksla i
deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego, a także umowy cesji wierzytelności
Odp. SPSR - tak wzór weksla i deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego wg Wykonawcy

a umowa cesji wierzytelności wg wzoru NFZ o/Szczecin.

101. Prosimy o uzupełnienie treści pkt X.2. Zaproszenia do złożenia oferty poprzez wskazanie, od uzyskania
czego uzależniony jest bieg 7-dniowego terminu na zawarcie umowy.
Odp. SPSR - od daty wyboru Wykonawcy.

102. Prosimy o sprecyzowane od jakiego momentu Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, będzie liczone 30 dni związania ofertą (pkt. XIl.ppkt.2.).
Odp. SPSR - od daty złożenia ofert, tj. 27.07.2018r.

103. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego możliwości przeprowadzenia negocjacji prosimy o
wskazanie:

a) jeśli negocjacje będą przeprowadzone z wybranymi oferentami, prosimy o wskazanie kryterium
tego wyboru,

b) co będzie stanowiło przedmiot negocjacji - cena usługi, warunki finansowania zaproponowane
przez Szpital, warunki umowy zawartej z Wykonawcą

c) co stanowić będzie kryterium oceny ofert w negocjacjach (czy będzie to tylko cena, czy także
inne warunki?)

Odp. SPSR - tak przedmiot negocjacji - przede wszystkim cena usługi, dodatkowo: warunki
finansowania zaproponowane przez Szpital, warunki umowy zawartej z Wykonawcą.

104. Prosimy o określenie sposobu przebiegu negOcjaCji, poprzez doprecyzowanie:
a) czy negocjacje, będą polegały na złożeniu dodatkowej oferty na piśmie w terminie oznaczonym

przez Zamawiającego czy na ustnym złożeniu oferty popartej odpowiednim protokołem (W
przypadku zastosowania innej formy, aniżeli te, które zostały wskazane, prosimy o wskazanie
formy negocjacji i planowanego ich przebiegu)

b) w przypadku zastosowania formy licytacji, czy oferty składane w trakcie licytacji składane będą
w drodze pisemnej, czy ustnie

c) czy negocjacje zakończą się z chwilą zakończenia licytacji i na tej postawie nastąpi wyłonienie
Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa?

d) czy po zakończeniu licytacji Szpital potwierdzi przyjęcie Oferty wybranego Wykonawcy.
Odp. SPSR - tak po zakończeniu negocjacji Szpital potwierdzi przyjęcie oferty wybranego

Wykonawcy.

105. Prosimy o zmianę harmonogramu spłat poprzez wskazanie, że rata nr 32 będzie płatna 28 lutego 2021 r.
Odp. SPSR - harmonogram spłat zostanie skorygowanym przed podpisywaniem umowy.

106. W celu zachowania spójności w zapisach umowy prosimy o dokonanie następujących zmian w treści:
- zmiana nazewnictwa stron w umowie z "Banku" lub "Wykonawcy" na "Wykonawca"
- zmiana nazewnictwa stosowanego dla Zamawiającego z "Kredytobiorca" lub "Zamawiający" na" amawiający"
- zmianę zapisów z Bank/Instytucja finansowa na "Wykonawca"
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Odp. SPSR - tak jest możliwość zmiany nazwy na Wykonawca.

107. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie odniesienia w treści umowy do kredytu dotyczą również pożyczki.
Odp. SPSR - tak że wszelkie odniesienia w treści umowy do kredytu dotyczą również pożyczki.

108. Prosimy o WSkazanie z jakiej daty należy przyjąć stawkę WI80R 1M w celu obliczenia oferty.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

109. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki będą aktualizowane stawką WlBOR 1M według notowania z
pierwszego dnia każdeqo miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty
środków? Aktualny zapis par. 4 pkt. 1 jest niepra'ktykowany w rynku finansowym imoże znacząco wpłynąć na cenę.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
ł'

110. Jeśli odpowiedź na powyższy pytanie jest pozytywna prosimy o dokonanie zmiany w par. 4 punkt 1 umowy na
następujący:
"Kredyt/Pożyczka oprocentowany/-a jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę Wibor 1M
powiększoną o marżę Wykonawcy w wysokOŚCi ....% w stosunku rocznym. Stawka Wibor aktualizowana będzie
pierwszego dnia każdeqo miesiąca kalendarzowego i będzie Obowiązywała przez dany miesiąc kalendarzowy, przy
czym w pierwszym okresie odsetkowym będą obowiązywały odsetki ustalone w dniu wypłaty Kredytu/Pożyczki. n

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

111. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku udzielenia pożyczki przez instytucję niebędącą bankiem w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki za
opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie stosuje się do umów, na podstawie których wykonywane są
czynności bankowe w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego, w tym również udzielanie
pożyczek pieniężnych, o ile sa one wykonywane orzez banki. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy zatem instytUCji
niebędących bankami, nawet jeśli udzielają one pożyczek pieniężnych. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie
z treścią art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyCiela, w tym w szczegÓlności prawo
do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych są nieważne.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

112. W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informac]! o dacie obciążenia rachunku Zamawiającego,
prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek
bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

113. Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wvsokośo stawki WIBOR na fakturze?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

114. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w jakim Wykonawca powiadamia Zamawiającego o
aktualizacji harmonogramu spłat do 14 dni roboczych?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

115. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni
oraz na podstawie Ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

116. W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty środków.
Odp. SPSR - daty uruchomienia kwoty pożyczki to 10.08.2018 r. i należy przyjąć jednorazową
wypłatę całej kwoty pożyczki tj. 1 000 000,00 zł.
WIBOR 1M naliczenie wg SIWZ

117. Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza rata kapitało-odsetkowa płatna będzie miesiąc po miesiącu wypłaty
kredytu/pożyczki .

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

118. W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informacji o dacie obciążenia rachunku Zamawiającego,
prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek
bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

119. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dodanie do umowy zapisu: ,,zamawiający jest
zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień O,ąż~~ia Je;o
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rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty kapitału lub
odsetek dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy".
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

120. W jakiej formule Zamawiający przewiduje spłatę kapitału: równe miesięczne raty kapitałowe, czy równe
miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe?
Odp. SPSR - tak równe raty kapitałowo-odsetkowe.

121. 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?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

122. Czy ZamtIwiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

123. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

124. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojŚĆ do wcześniejszej spłaty?
Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również
wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze
skalkulowanej Oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

125. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej sołacić?
Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego
wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze
skalkulowanej Oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

126. Czy Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty?

127. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w spłade od pierwszego dnia po
upływie terminu wymagalności?

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

128. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z przepisami kc, na:
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

129. Odsetki za opóźnienie, 2. Odsetki od kapitału głównego, 3. Kapitał główny?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

130. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności
wynikającej z umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy
Zamawiający opóźni się ze spłatąktórejkoJwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

131. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności
wynikającej z umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy od chwili
zawarcia umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności
Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

132. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy 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 likwidacji?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

133. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie zobowiązany do
zwrotu pozostałej do zapłaty pożyczki wraz z odsetkami?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
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134. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z
umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

135. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na wzorze
Wykonawcy?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

136. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego (deklaracji)?
Odp. SPSR - tak.

137. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy?
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ, istnieje możliwość dopuszczenia zawarcia umowy na wzorze
Wykonawcy jeśli nie narusza umowy jak w SIWZ.

138. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia wzoru Umowy Wykonawcy do oferty?
Odp. SPSR - tak.

139. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z
umowy w postaci cesji wierzytelnoŚCi z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ?

Odp. SPSR -tak.

140. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nieuzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego
ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki?
Odp. SPSR - tak.

141. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy?
Odp. SPSR - na wzorze NFZ o/Szczecin.

142. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy?
Odp. SPSR - tak.

143. Czy Zamawiający potwierdza, że wierzvtelnośd z kontraktu z NFZ których cesja ma stanowić zabezpieczenie
pożyczki, są j pozostaną wolne od innych obciążeń?
Odp. SPSR - tak.

144. Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji
wierzytelności z kontraktów z NFZ o [łącznej] wartości nie mniejszej niż kwota pożyczki, odsetek oraz opłat?
Odp. SPSR - tak.

145. Prosimy o dodanie nastepującvch przyczyn dokonania zmian w umowie .pożyczki:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających w;pływ na realizaCję zamówienia,
- wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć
treści w dokumencie o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji umowy.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

146. Prosimy o dodanie do umowy zapisu stanowiącego, iż Zamawiający nie jest upoważniony do dokonania
przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek swoich praw wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej
zqody Wykonawcy.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

147. Prosimy o zgodę na zmianę oraz dodanie do par 10 umowy poniższych zapisów w umowie:
2. Zamawiający oświadcza i zapewnia Wykonawcę, że:

(a) wypełnił wszystkie obowiązki i spełnił wszystkie warunki nałożone na niego przez prawo dla zawarcia
umowy, w tym uzyskał wszelkie wymagane zgody;

(b) roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy będą co najmniej równorzędne w
stosunku do roszczeń wszystkich pozostałych wierzycieli Zamawiającego, z wyjątkiem tych, których
roszczenia są uprzywilejowane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

ec) do dnia podpisania umowy nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia na całości lub części obecnych lub
przyszłych przychodów lub majątku Zamawiającego oraz, że nie są prowadzone wobec Zamawiającego
żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, jak również nie istnieją żadne prawo\\~~lczenia
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zapadłe wobec Zamawiającego, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu zawarcie lub należyte
wykonanie umowy;

(d) nie jest niewypłacalny, nie została wobec niego wszczęta procedura likwidacyjna, ani nie zostało
wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta uchwała przez organ podmiotu tworzącego
właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub
likwidacji Zamawiającego;

Ce) zobowiązania, które Zamawiający zaciągnął na podstawie umowy stanowią zgodne z prawem i ważne
zobowiązania, wiążące dla Zamawiającego i egzekwowalne wobec niego zgodnie z postanowieniami
umowy, a osoby podpisujące w imieniu Zamawiającego są odpowiednio umocowane do podpisania
umowy i .innych dokumentów;

Cf) wszystkie pisemne mforrnaqe dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym sprawozdania
flj1ansowe Zamawiającego) w związku z umową są prawdziwe, kompletne i rzetelne pod wszystkimi
istotnymi względami i Zamawiającemu nie są znane żadne istotne fakty lub okoliczności, o któryCh
Wykonawca nie został poinformowany;

(g) w dniu zawarcia umowy nie istnieje jakakolwiek podstawa wypowiedzenia umowy, o której mowa w
par. 11;

Ch) nie zalega z płatnościami z tytułu podatków, zobowiązań wobec ZUS i innych ciężarów
publicznoprawnych, które to mogłoby mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie umowy;

(i) nie istnieją żadne okoliczności, umowy albo dokumenty, które spowodowałyby istotny negatywny
skutek, lub według oceny Wykonawcy mogłyby spowodować istotny negatywny skutek w działalności,
sytuacji prawnej lub mieniu Zamawiającego lub wpłynąć na zdolność Zamawiającego do wykonania
swoich obowiązków wynikających z umowy.

Powyższe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy będą uważane
za złożone przez niego, jako odpowiadające prawdzie w każdym dniu spłaty kredytu/pożyczki, chyba że co
innego wynikać będzie z oświadczenia Zamawiającego.
Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

3. Zamawiający zobowiązuje się do:

(a) spłaty kredytu/,pożyczki zgodnie z postanowieniami umowy;

Cb) wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, bez uszczerbku dla terminowej spłaty
kredytu/pożyczki;

Cc) powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu jakiejkolwiek podstawy wypowiedzenia umowy, o której
mowa w par. 11 niezwłocznie po jej zaistnieniu;

(d) przedstawienia kopii kompletnej i aktualnej dokumentacji przedstawiającej w pełnym zakresie sytuację
finansową Zamawiającego Cw szczególności sprawozdania finansowe) na żądanie Wykonawcy, w
terminie wskazanym w tym żądaniu;

Ce) poinformowania Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub
. podjędu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie

przekształcenia Zamawiający w spółkę kapitałową lub likwidacji Zamawiającego;

(f) utrzymywania zabezpieczeń, o których mowa w par. 9 pkt 1 przez cały okres trwania umowy;

(g) dostarczenia Wykonawcy zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie cesji wierzytelności z
kontraktu nr [ ...] na Wykonawcę w ciągu 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy;"

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.

147. Prosimy o zgodę na zmianę oraz dodanie do par 11 umowy poniższych zapisów w umowie:

Ce) Zamawiający nie zaołaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie umowy w czasie i w sposób
określony w umowie; łub

(f) Zamawiający nie wykona lub nienaleiycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku
wynikającego z umowy; lub

(g) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Zamawiającego w umowie,które może mieć
wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się nieprawdziwe lub błędne co do faktu lub
kwestii prawnych; lub

Ch) nastąpią istotne zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Zamawiającego, które w
ocenie Wykonawcy znacznieobniżają jego zdolnośćdo obsługi zadłużenia; lub ~6



(i) jakiekolwiek postanowienie dokumentu zabezpieczenia zostało naruszone lub którekolwiek z
zabezpieczeńustanowionych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy utraci ważność,
wygasło lub przestanie być egzekwowalne z jakiegokolwiek powodu albo też nastąpiło istotne w opinii
Wykonawcy zmniejszenie wartości któregokolwiek zabezpieczeniai lub

(j) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wyjawienie majątku, albo
jakiekOlwiek lnne postępowanie o podobnym charakterze, albo też jeżeli stosowny wniosek nie został
uwzględniony z uwagi na brak wystarczającego majątku, które mogłoby mieć w ocenie Wykonawcy
wpływ na należyte wykonanie umowy; lub

(k) zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ podmiotu
tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę
kapitałową lub likwidacji ZamawiającegOilub .

(I) Wykonawca wypowie jakąkolwiek inną umowę zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, włączając w to przyczyny wskazanew niniejszym punkcie,

(m) Wykorzystanie kredytu/pożyczki na cele niezgodnez przeznaczeniem

wówczas Wykonawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Zamawiającego,
wypowiedzieć umowę, w całości lub części lub zażądaćdodatkowego zabezpieczenia.

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ.
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