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do wszystkich uczestników postępowania
  

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na    usługę udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln  zł   dla  SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  SIWZ  

Pytanie nr 1
Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zamierza 
w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:  NIE

Pytanie nr 2
Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  
W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 
Odpowiedź:  TAK. Zamawiający  udostępnia plan naprawczy w sekretariacie  SPZOZ w Sanoku. 

Pytanie nr 3
Prosimy o wskazanie następujących informacji:

a) aktualnej liczby łóżek, 
b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,
c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. i 2017 r.

ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. i 2017 r.
Odpowiedź:  a) aktualna liczba łóżek- stan na 31.07.2018 r.-  355,
b) aktualnej liczby zatrudnionych  pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy-

stan na 31.07.2018 r. 825,09 etatów w tym 67,49 etatów lekarzy,

c). ilość hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. – 14 658

                                                              w 2017 r.-    13 888,

d) ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. – 3 531

     w 2017 r. - 3 192 na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 4
Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe
 Pytania:

a)   Prosimy o udostępnienie  listy  inwestycji  przeprowadzonych w ostatnich 3 latach,  z
uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.
Odpowiedź:  Nie dotyczy postępowania 
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b)   Prosimy  o  udostępnienie  listy  planowanych  inwestycji,  (najbliższe  3  lata) z
uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia
i ukończenia, a także krótkiego opisu.
Odpowiedź:  Nie dotyczy postępowania 

c)   Prosimy o udostępnienie  listy  sprzętu,  który Szpital  planuje  zakupić w najbliższych
latach.
Odpowiedź:  Pożyczka nie będzie wykorzystywana na cele inwestycyjne.

d) Prosimy o udostępnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2017 r. 
Odpowiedź:  Nie dotyczy postępowania 

e) Prosimy o udostępnienie planu inwestycyjnego na rok 2018 r.   
Odpowiedź:  Nie dotyczy postępowania 

Pytanie nr 5
Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/07/2018)
 – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni. 
Odpowiedź: 
Należności przeterminowane wg stanu na 31.07.2018 r.

1. Do 30 dni                     97 492,84 PLN

2. 30-90 dni                      59 337,81 PLN

3. 90-180 dni                   101 217,01PLN

4. 180-270 dni                    7 194,26 PLN

5. 270-360 dni                  10 171,86 PLN

6. Powyżej 360 dni           53     236,75 PLN  

Razem                 328 650,53 PLN

Zobowiązania przeterminowane wg stanu na 31.07.2018 r.

1. Do 30 dni                     1 237 554,10 PLN

2. 30-90 dni                      2 110 877,28 PLN

3. 90-180 dni                    1 515 811,59 PLN

4. 180-270 dni                       10 280,48 PLN

5. 270-360 dni                         4 885,98 PLN

6. Powyżej 360 dni                17     611,95 PLN  

Razem                          4 897 021,38 PLN

Pytanie nr 6 
Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

a) Wysokość nadwykonań za rok 2018,
Odpowiedź:  Nie  dotyczy  –  rozliczenie  ryczałtowe  w  systemie  podstawowego  szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

b) wysokość nadwykonań za rok 2017,   
Odpowiedź:    W  ysokość nadwykonań za rok 2017 – kwota nadwykonań – 2     425     904,00 zł,  kwota  
uzyskana – 1     685     647,60 zł,  
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c) wartość nadwykonań za rok 2016, 
Odpowiedź:    W  ysokość nadwykonań za rok 2016 – kwota nadwykonań – 3     648 41,52 zł,  kwota  
uzyskana – 1     992     837,73 zł,  

d) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,
Odpowiedź:  Nie dotyczy.

e) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),
Odpowiedź:  Nie dotyczy.

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

Odpowiedź:  Ugody pomiędzy NFZPOW w Rzeszowie a SPZOZ w Sanoku przed Sądem Rejonowym
w Rzeszowie,  ugody dotyczące rozliczenia świadczeń pomiędzy NFZPOW i SPZOZ w Sanoku.

Pytanie nr 7
Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych  
(kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji
wskazanych w poniższej tabeli wg stanu na dzień 31-07-2018 r.   

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:

L.P.

Rodzaj produktu
(kredyt, pożyczka,
leasing/produkty

restrukturyzacyjne/inne
)

Podmiot
udzielający

finansowania

Kwota
udzielonego

finansowania

Kwota
pozostała
do spłaty

Okres
pozostały do

spłaty

Wysokość
miesięcznej

raty
Zabezpieczenie

1.
2.
3.

Odpowiedź: Informację o zobowiązaniach otrzymają uczestnicy postępowania drogą e-mail. 

Pytanie nr 8 
Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2015-
2017.
Odpowiedź:  Szpital udostępnia scan uchwały za 2017 r. i sposobie pokrycia straty.

Pytanie nr 9
Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty
prosimy o udzielenie takiej informacji.
Odpowiedź: W uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest informacja o sposobie
pokrycia straty. 

Pytanie nr 10
Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2015 – 2017.
Odpowied  ź:   Szpital przedstawia scan realizacji planu finansowego za rok 2017.

Pytanie nr 11
Prosimy o udostępnienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
Odpowiedź:  Szpital udostępnił wcześniej kompletne sprawozdanie finansowe za rok 2017.
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Pytanie nr 12
Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych
oraz postępowań egzekucyjnych. 
Odpowiedź: Nie są prowadzone postępowania  egzekucyjne i sądowe.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?
Odpowiedź: Nie dotyczy. Zawarto umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Pytanie nr 14
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. 
Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

Pytanie nr 15 
Prosimy o wyrażenie zgody na udział w przetargu podmiotom specjalizującym się w udzielaniu pożyczek
niebędących Bankami w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe, ale należących do Grupy Bankowej. Propono-
wana zmiana umożliwi przystąpienie do konkursu większej liczby podmiotów, co w efekcie przyczyni się
do  uzyskania  korzystniejszej  oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 16
W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1. prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie
od wymogu wykazania przez Wykonawcę niebędącego bankiem, że posiada zezwolenia na prowadzenie
działalności  bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności
bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi
zmianami)a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe – inny dokument potwierdza-
jący rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa  w art. 193 ustawy Prawo
bankowe.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 17
W  związku  z  treścią  pkt  XI.2.1.  SIWZ  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza
złożenie oferty także przez instytucje niebędące bankami w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe.
Usługa udzielenia pożyczki nie jest czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla banków, co oznacza, że
mogą jej udzielić także inne instytucje finansowe. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na niniejsze
pytanie  z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert.

Odpowiedź:  TAK.

Pytanie nr 18
W razie  udzielenia  odpowiedzi  pozytywnej  na  powyższe  pytanie,  prosimy o  potwierdzenie,  że
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt XI.2.1. SIWZ dotyczy tylko i wyłącznie banków.

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie,  że weksel  in blanco zostanie wydany Wykonawcy w dniu podpisania
umowy pożyczki. 

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 20
Czy  Zamawiający  dopuszcza  ustanowienie  zabezpieczenia  w  formie  weksla  in  blanco  wraz  z
porozumieniem wekslowym na wzorach Wykonawcy?

Odpowiedź:  NIE.
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Pytanie nr 21
W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie, czy wzory
dokumentów należy załączyć do oferty?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji? 

Odpowiedź:  NIE.

Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w
terminie płatności raty.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 25
W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu, w
jakim  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  zamiarze  wcześniejszej  spłaty.  Wykonawca
proponuje termin 14-dniowy.

Odpowiedź:  14 – dniowy. 

Pytanie nr 26
Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej
spłaty.

Odpowiedź:  Brak informacji umożliwiających określenie tego terminu. 

Pytanie nr 27
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.

Odpowiedź:  NIE.

Pytanie nr 28
W  razie  udzielenia  odpowiedzi  negatywnej  na  powyższe  pytanie,  prosimy  o  zmianę  zapisów
konkursu  poprzez  wskazanie,  że  zmiana  stawki  WIBOR  1M  dla  kolejnych  okresów
rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu
roboczym nowego okresu rozliczeniowego. 

Odpowiedź: Zgodnie  z warunkami SIWZ.

Pytanie nr 29
Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje kalkulacji odsetek w oparciu o kalkulator 365/365
czy  365/366?  Udzielenie  odpowiedzi  na  niniejsze  pytanie,  pozwoli  na  zachowanie
porównywalności złożonych ofert. 

Odpowiedź:  W oparciu o kalkulator 365/365.

Pytanie nr 30
Prosimy o potwierdzenie, że termin uruchomienia środków liczony będzie w dniach roboczych.

Odpowiedź: TAK.
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Pytanie nr 31
Prosimy o potwierdzenie, że minimalny termin na uruchomienie środków to jeden dzień. 

Odpowiedź:  TAK. 

Pytanie nr 32
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  termin  zawarcia  umowy  pożyczki  zostanie  ustalony  w
porozumieniu z Wykonawcą?

Odpowiedź: Termin podpisania umowy ustala Zamawiający.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający potwierdza, że umowa 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 instytucje
funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia
procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że umowa pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego

Pytanie nr 34
Prosimy o dostosowanie numeracji w Załączniku nr 1 do SIWZ (oferta). W ofercie pojawiają się
punkty od 1 do 10, a następnie od 3 do 11. 

Odpowiedź:  Nastąpiła omyłka. Numeracja powinna być kontynuowana tj; po nr 10 ma być 11, 12 itd. 

Pytanie nr 35
Prosimy o  wskazanie,  czy  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy na  wzorze  wykonawcy,
zgodnie z pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź:  TAK,   zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 36
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  celem  niniejszego  finansowania  jest  inwestycja,  zgodnie  z  pkt  3
Załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź:  Celem niniejszego finansowania nie jest inwestycja. 

Pytanie nr 37
Prosimy o wskazanie co oznacza „*” oraz „1)” przy ostatnim akapicie załącznika nr 1 do SIWZ
(strona 18).

Odpowiedź:  Pomyłka w druku, nic nie oznacza. 

Pytanie nr 38
Czy Zamawiający potwierdza, że z treści załącznika nr 3 i 4 należy wykreślić odpowiednie akapity?
Przykładowo z załącznika nr 3 do SIWZ akapit dotyczący „Informacji w związku z poleganiem na
zasobach innych podmiotów” jeśli zamówienie będzie realizowane osobiście, a z załącznika nr 4 do
SIWZ Oświadczenie o istnieniu podstaw do wykluczenia oraz dane podmiotu, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca.

Odpowiedź:  TAK.

Pytanie nr 39
Prosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w §3 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawca
proponuje zastosowanie terminu 14 dniowego.

Odpowiedź:  Termin wydłużono do 23-08-2018. 

Pytanie nr 40
Prosimy o zmianę § 3 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wyznaczenie miejsca, w którym
zostanie wskazana marża Wykonawcy. 

Odpowiedź:  W § 3 ust. 2 po słowie  ,, stała marzę Zamawiający dopisuje tj. …..”
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Pytanie nr 41
Prosimy o potwierdzenie, że przez określenie „odsetki ustawowe” Zamawiający rozumie: 
-      w przypadku udzielenia finansowania przez bank - odsetki ustawowe za opóźnienie wynikające
z kodeksu cywilnego, 
-     w przypadku udzielenia pożyczki przez instytucję niebędąca bankiem w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych
za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
Wyjaśniając powyższe wskazujemy, że usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania może
zostać zakwalifikowana jako transakcja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych,  która  wyłącza  stosowanie  jej  przepisów wobec
umów realizujących czynności bankowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego, w tym
również udzielanie pożyczek pieniężnych, o ile są one wykonywane przez banki, ale nie wyłącza
spod swojej regulacji instytucji niebędących bankami, dlatego w przypadku udzielenia finansowania
przez  tego  typu  podmiot,  właściwym  będzie  wskazanie,  że  Wykonawcy  należne  będą  odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  Dodatkowo należy wskazać,  że odmienne
uregulowanie w tym zakresie może zostać uznane za nieważne (art. 13 ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.).

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie nr 42
Prosimy o dodanie w § 6 ust. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ słów: „pod rygorem uznania, że zapłata
nastąpiła w dacie uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy”.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 43
Prosimy  o  dodanie  w  §  8  ust.  1  Załącznika  nr  2  do  SIWZ  „oprocentowanie  pożyczki
przeterminowanej” jako tiret pierwszy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ „oprocentowanie
pożyczki przeterminowanej” jako tiret pierwszy. 

Pytanie nr 44
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sądu właściwego do rozstrzygania sporu na sąd miejsca
siedziby Wykonawcy?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 45
Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wysokości stawki WIBOR na fakturze?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia daty wypłaty kwoty pożyczki na kolejny
miesiąc  nastąpi  odpowiednie  przesunięcie  pierwszej  raty  odsetkowej  a  zatem  i  całej  spłaty  o
miesiąc. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47
Czy Zamawiający potwierdza,  iż  dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć stawkę
WIBOR 1M ustaloną według notowania z dnia wypłaty środków, która obowiązywać będzie do
końca miesiąca kalendarzowego następującego po wypłacie środków? Aktualnie zapisy umowy nie
precyzują jaki Wibor należy przyjąć do naliczenia pierwszej raty odsetkowej. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 48
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
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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  są  one wykonywane
przez 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.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  by  kwota  zabezpieczenia  obejmowała  wartość  kapitału  oraz
odsetek i opłat?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę tylko na wartość kapitału, tj. kwoty pożyczki.

Pytanie nr 50
Czy  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  Porozumienia  Wekslowego  zamiast  Deklaracji
Wekslowej?  Jeśli  odpowiedź  Zamawiającego  będzie  pozytywna  to  czy  Zamawiający  oczekuje
dołączenia wzoru porozumienia przez Wykonawcę do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z
umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52
W  przypadku,  gdy  Zamawiający  twierdząco  odpowiedział  na  powyższe  pytanie  prosimy  o
odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza aby: 
a) zawarcie umowy cesji kontraktu z NFZ było warunkiem wypłaty środków
b) udzielenie przez NFZ zgody na cesję było warunkiem wypłaty środków
c)  nieuzyskanie  zgody  NFZ  na  cesję  skutkujące  brakiem  prawidłowego  ustanowienia
zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki?
d) podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy

Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

Pytanie nr 53
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?

Odpowiedź:  Obie wersje. 

Pytanie nr 54
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności
rat?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 55
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 56
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
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prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w
umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie może. Brak danych w tym zakresie. 

Pytanie nr 57
Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej
spłacić? 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie może. Brak danych w tym zakresie. 

Pytanie nr 58
Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. 

Pytanie nr 59
Prosimy o zmianę  w zapisie par.9 ust. 4 na następujący: 
„4.  Wzór  weksla  In  blanco wraz  ze  wzorem deklaracji  wekslowej  stanowią  załącznik  nr  2  do
niniejszej Umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie par.9 ust. 4 na następujący: 
„4. Wzór weksla In blanco wraz ze wzorem deklaracji  wekslowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy” 

Pytanie nr 60
Prosimy o dokonanie korekty weksla in blanco w ten sposób,  że zamiast  słów „bezwarunkowo
zapłaci” użyje słów „bezwarunkowo zapłacimy” lub „bezwarunkowo zapłacę”. Jest to konieczne z
punktu widzenia ważności weksla.

Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje  korekty  weksla  in  blanco  w  ten  sposób,  że  zamiast  słów
„bezwarunkowo zapłaci” użyje słów „bezwarunkowo zapłacimy/bezwarunkowo zapłacę”- do ustalenia z
Wykonawcą. 

Pytanie nr 61
Czy zamawiający zgadza się na skrócenie okresu na uregulowanie należności z weksla z 21 dni od
dnia wezwania do wykupu weksla na 7 dni, ewentualnie 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 62
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru deklaracji wekslowej postanowienia, że
zwrot  weksla  i  deklaracji  wekslowej  nastąpi  po  spłacie  wszelkich  zobowiązań  wynikających
z umowy pożyczki na pisemne żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Wykonawca zwróci weksel do 14 dni po spłacie wszelkich zobowiązań. 

Pytanie nr 63
Prosimy o dodanie do umowy pożyczki zapisów dot. podstaw wypowiedzenia umowy. Propozycja
zapisu:
„Jeżeli: 
(a) Pożyczkobiorca nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub 
obowiązku wynikającego z Umowy; lub 
(b) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Pożyczkobiorcę w Umowie, które 
może mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się nieprawdziwe lub 
błędne co do faktu lub kwestii prawnych; lub 
(c) nastąpią istotne zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Pożyczkobiorcy, 
które w ocenie Wykonawcy znacznie obniżają jego zdolność do obsługi zadłużenia; lub 
(d) jakiekolwiek postanowienie dokumentu zabezpieczenia zostało naruszone lub którekolwiek z 
zabezpieczeń ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zgodnie z postanowieniami Umowy utraci 
ważność, wygasło lub przestanie być egzekwowalne z jakiegokolwiek powodu albo też 
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nastąpiło istotne w opinii Wykonawcy zmniejszenie wartości któregokolwiek 
zabezpieczenia; lub  
(e) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wyjawienie 
majątku, albo jakiekolwiek inne 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 
(f) zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ 
podmiotu tworzącego właściwego dla Pożyczkobiorcy w sprawie przekształcenia 
Pożyczkobiorcy w spółkę kapitałową lub likwidacji Pożyczkobiorcy; lub  g) Wykonawca wypowie
jakąkolwiek inną umowę zawartą przez Pożyczkobiorcę z Wykonawcą,  z przyczyn leżących po
stronie Pożyczkobiorcy, włączając w to przyczyny wskazane w 
niniejszym punkcie, 
wówczas Wykonawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do 
Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać dodatkowego 
zabezpieczenia. 
Z dniem otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia Wykonawcy o wypowiedzeniu Umowy
kwota  niespłaconej  Pożyczki  wraz  z  narosłymi  odsetkami  i  innymi  kwotami  należnymi  od
Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w
terminie określonym w zawiadomieniu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 64
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zapisów dot. zobowiązań umownych 
Zamawiającego tj.
„Zamawiający zobowiązuje się do:
(a) spłaty Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy;

Odpowiedź: TAK
(b) wywiązywania  się  ze  swoich  zobowiązań  finansowych,  bez  uszczerbku  dla  terminowej
spłaty Pożyczki;

Odpowiedź: TAK
(c) powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu jakiejkolwiek podstawy wypowiedzenia Umowy,
jeżeli zostały przewidziane w umowie, niezwłocznie po jej zaistnieniu;

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

Odpowiedź: TAK
(e) poinformowania  Wykonawcy  w  ciągu  3  dni  roboczych  o  wydaniu  zarządzenia  lub
rozporządzenia  lub  podjęciu  uchwały  przez  organ  podmiotu  tworzącego  właściwego  dla
Zamawiającego  w  sprawie  przekształcenia  Zamawiającego  w  spółkę  kapitałową  lub  likwidacji
Zamawiającego;

Odpowiedź: TAK
(f) poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu ujemnego wyniku finansowego niezwłocznie
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego po zakończeniu każdego z kolejnych lat obrotowych
Zamawiającego, w których będzie obowiązywała Umowa;

Odpowiedź: TAK jak w pkt „d” - na żądanie.
(g) utrzymywania zabezpieczeń spłaty umowy, jeżeli  zostały przewidziane w umowie, przez
cały okres trwania Umowy.”

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 65
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zapisów dot. oświadczeń Zamawiającego tj.

„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;

Odpowiedź: TAK
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(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;

Odpowiedź: NIE
(c) 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
prawomocne orzeczenia  zapadłe  wobec Zamawiającego,  które  uniemożliwiłyby Zamawiającemu
zawarcie lub należyte wykonanie Umowy;

Odpowiedź: NIE
(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;

Odpowiedź: TAK
(e) 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;

Odpowiedź: TAK
(f) wszystkie  pisemne  informacje  dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  (w  tym
sprawozdania finansowe 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;

Odpowiedź: TAK
(g) w dniu zawarcia Umowy nie istnieje jakakolwiek podstawa wypowiedzenia Umowy, jeżeli
takie podstawy zostały przewidziane w umowie;

Odpowiedź: TAK
(h) 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;

Odpowiedź: NIE zalega. 
(i) nie zalega z płatnością należności głównej lub odsetek od jakiegokolwiek uznanego przez
niego długu lub nie dopuścił się naruszenia w ramach jakiegokolwiek instrumentu lub umowy, w
związku z którą powstało zobowiązanie, które to mogłoby mieć wpływ na zawarcie lub należyte
wykonanie Umowy;

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

Odpowiedź: Nie istnieją.

Pytanie nr 66
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  dniem  wydania  pożyczki  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 67
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy
o zmianę  zapisów w §6 ustęp 3 w następujący  sposób:  za  datę  spłaty  Strony wskazują  dzień  uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 68
Prosimy o potwierdzenie, że okresy odsetkowe pokrywają się z datami płatności rat wskazanymi w harmo-
nogramie. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać jak mają być liczone okresy odsetkowe. 

SPZOZ/SAN/ZP/228/2018



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 69
Prosimy o potwierdzenie, że odsetki bieżące będą spłacane w okresie karencji w spłacie kapitału. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy ostatni dzień kalendarzowy miesiąca wypada w dniu wolnym
od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 71
W  związku  z  zapisami  SIWZ mówiącymi  o  możliwości  wcześniejszej  spłaty  pożyczki  wynikającej  z
umowy,  prosimy  Zamawiającego  o  wskazanie  terminu  w  jakim  poinformuje  Wykonawcę  o  zamiarze
wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą.
Odpowiedź:  14 dni przed planowaną spłatą. 

Pytanie nr 72
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się, że będzie dostarczał do Wyko-
nawcy półrocznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza kalenda-
rzowego, za poprzednie półrocze sprawozdania finansowe w postaci rachunku wyników oraz bilansu -01
lub sprawozdanie F-01, pod rygorem możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę Umowy Pożyczki. W
przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe, prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu do wzoru Umo-
wy.
Odpowiedź:  Szpital nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w formie F-01. Wyraża zgodą na
dostarczenie bilansu i rachunku zysków i strat za półrocze. 

Pytanie nr 73
Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż wskazany w
SIWZ tj. 31.10.2018 r. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 74
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z
całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wartość kapitału, tj. kwoty pożyczki.

Pytanie nr 75
Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia
przyjętego do obliczenia ceny oferty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 76
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku terminu wydania pożyczki Zamawiający ma na myśli 7 dni robo-
czych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy). W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o zmianę zapisu w §5 ustęp 1 Umowy pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał zmian we wzorach – umowie,
wekslu, deklaracji wekslowej – na etapie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Odpowiedź:  Wykonawca dokonuje zmian zgodnie z odpowiedziami.

Pytanie nr 78
Prosimy  Zamawiającego  o  poprawienie  oczywistych  omyłek  w  treści  weksla  In  blanco  i  nadanie  mu
brzmienia:  „weksel na zlecenie ……………………………………. sumę………………………………(w złotych
słownie), bez protestu”.
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawek w treści weksla i nadaje mu brzmienie:  „weksel na zleceni  e  
……………………………………. sumę………………………………(w złotych słow  n  ie), bez protestu”  .

Pytanie nr 79
Z uwagi na fakt, że weksel stanowiący zabezpieczenie umowy jest “wekslem in blanco” prosimy o usunię-
cie z treści wzoru weksla nadruku oznaczającego rok o treści: “2018” i zostawienie pustego miejsca po sło -
wie  “dnia…………………….”  i  tym  samym  nadanie  w  tej  części  następującego  brzmienia:
“…………………………..(miejscowość), dnia………………………………..” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z treści wzoru weksla nadruku oznaczającego rok o
treści: “2018” i zostawienie pustego miejsca po słowie “dnia…………………….” i tym samym nadanie w
tej  części  następującego  brzmienia:  “…………………………..(miejscowość),
dnia………………………………..” 

Pytanie nr 80
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że “Deklaracja do weksla in blanco” będzie stanowić odrębny do-
kument i nie będzie umieszczona na przedniej stronie weksla in blanco. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 81
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki będzie obejmować wartość umowy wraz
z odsetkami i z całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki będzie obejmować tylko wartość
umowy, tj. kwoty pożyczki. 

Pytanie nr 82
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z
dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest od-
notowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w §13 ustęp 2, tak aby spory powstałe w związku z umową
rozstrzygane były przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 84
Prosimy o udostępnienie załączników: 1, 2, 3 i 4 w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni.

Pytanie nr 85
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Pożyczkodawca  uprawniony  jest  do  zaliczenia  wpłat  Pożyczkobiorcy  w
następującej kolejności:
- odsetki za opóźnienie;
- oprocentowanie;
- kwota główna.
W przypadku potwierdzenia, prosimy o zmianę zapisu w §8 ustęp 2 Umowy pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86
Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  iż  w przypadku opóźnienia  w spłacie  pożyczki  Wykonawcy
przysługuje naliczenie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku 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 powyższej ustawy
stosuje się.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 87
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do  umowy  możliwości  postawienia  pożyczki  w  stan
natychmiastowej  wymagalności  w  przypadku  opóźnień  w  płatności  rat  i  ewentualne  podanie  okresu
opóźnień  w  płatnościach,  po  upływie  którego  Wykonawcy  przysługuje  w/w  uprawnienie  (wykonawca
proponuje  30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania.
Brak  zgody  na  wprowadzenie  możliwości  postawienia  pożyczki  w  stan  wymagalności  w  przypadku
opóźnień w płatnościach,  znacznie  zwiększa ryzyko transakcji,  co będzie  uwzględniane przy kalkulacji
kosztu  usługi,  a  ponadto  może  wpłynąć  na  zmniejszenie  ilości  Wykonawców  przystępujących  do
postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88
W odniesieniu do zapisów §3 ustęp 4, prosimy o potwierdzenie, że termin 7 dni roboczych dotyczy jednie
formy faksu.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89
Z uwagi na treść oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca odnośnie informacji czy jest "mikro, małym
lub  średnim  przedsiębiorcą"  (strona  19  SIWZ)  prosimy  o  wskazanie,  jaką  definicją  ma  kierować  się
Wykonawca odpowiadając na to pytanie, czy ma być to definicja przedsiębiorcy zgodna z ustawą z dnia 6
marca  2018  r.  Prawo przedsiębiorców (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  646),  czy  też  ma  opierać  się  na  innych
przepisach i w takim przypadku prośba o ich wskazanie.
Odpowiedź:  Ma  być  to  definicja  przedsiębiorcy  zgodna  z  ustawą  z  dnia  6  marca  2018  r.  Prawo
przedsiębiorców.

Pytanie nr 90
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących 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.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91
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 Kapitałowej do której należy (Ko-
deks).

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”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92
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
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czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej: „Wytyczne”), których treść znajduje się na stronie www
pod następującym linkiem (…)**. 

2. Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93
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 osta-

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

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umo-
wy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne
zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 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  udzielonej  Pożyczkobiorcy wskazanej  w §1
ust.1 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od
dnia 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 administra-
cyjnego lub sądu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94
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 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział Compliance oraz AML. 

2)    w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział Compliance oraz AML.
3)    pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx. 
3. Reklamacje mogą być składane przez Pożyczkobiorcę osobiście lub za pośrednictwem kuriera, po-

słańca 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 kontakto-

wych lub informacji oraz posiadanej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji dotyczącej składanej re-
klamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywa-
nia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Pożyczkobiorcy zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci pa-
pierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elek-
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troniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektronicz-
ną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie rekla-
macji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Pożyczkobiorcy.

9. Pożyczkobiorca niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Pożyczkodawcy na reklama-
cję 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 Fi -
nansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie interneto-
wej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Pożyczkodawcy do właściwego sądu powszechnego.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95
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: 
a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na pod-
stawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozpo-
rządzenia (EU) 2016/679;
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary,  zapobieganie  oszustwom, przesyłanie  danych w ramach grupy przedsiębiorstw,
zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;
d)  jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podsta-
wie 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 da-
nych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konse-
kwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą
zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania
wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem speł-
nienia 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 da-
nych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszel -
kich 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 aktu-
alizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również sprzeciwić procesowaniu doty-
czących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie
wymagane jest na mocy prawa.
Administratorem jest xxx, z siedzibą przy xxxx, xxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Ko-
ordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Po-
życzkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Ad-
ministratora, jest xxx. 
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem li -
stem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxx.  
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Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych, 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 Po-
życzkodawcę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostar-
czających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Po-
życzkodawcy).
Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób pouf-
ny, przez wyznaczony personel. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Z poważaniem
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