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dotyczy: zapytania ofertowego nr SPZOZ/PN/267/2017 Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu
finansowego)  w wysokości 11.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Sanoku  

1. Udzielono odpowiedzi na istotne zapytania Wykonawcy 

pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, iż zapłata kapitału i odsetek następować  będzie w ostatnim dniu
miesiąca?
odp. TAK

pytanie nr 2
Prosimy o podanie z jakiej daty Wykonawcy mają przyjąć stawkę WIBOR w celu obliczenia
oferty
odp. W celu obliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 2.06.2017

pytanie nr 3
W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty
pożyczki.
odp. Hipotetyczna data wypłaty kredytu/pożyczki to 2017-07-31

pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obliczanie odsetek według formuły zakładającej, że rok
trwa 360 dni na podstawie ilości dni jakie faktycznie upłynęły?
odp. Rok trwa 365 dni

pytanie nr 5
 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie
płatności rat?
odp. TAK

pytanie nr 6
 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
odp. TAK

pytanie nr 7
Czy Zamawiający przewiduje niewykorzystanie pełnej kwoty pożyczki?
odp.  Tak,  uruchomienie  pożyczki/kredytu  uzależnione  jest  od  pozyskania  środków
z  funduszów  UE  i  dotacji.  Kwota  pożyczki  uzależniona  jest  także  od  rozstrzygnięci
przetargów na zadania określone w zapytaniu.

pytanie nr 8
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Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji?
odp. NIE

pytanie nr 9
 W nawiązaniu do pkt 6) przedmiotu zamówienia prosimy o przedłożenie wzoru umowy Cesji
z kontraktu stosowanego w NFZ?
Odp.  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy  Cesji  kontraktu  z  NFZ na  wzorze
Wykonawcy lub NFZ
.
pytanie nr 10
Czy  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy  Cesji  kontraktu  z  NFZ na  wzorze
Wykonawcy?
Odp.  Tak  Zamawiający  dopuszcza podpisanie  umowy Cesji  kontraktu  z  NFZ na  wzorze
Wykonawcy lub NFZ

pytanie nr 11
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, by uzyskanie zgody NFZ na cesję wierzytelności było
warunkiem wypłaty pożyczki?
Odp. TAK.

pytanie nr 12
Prosimy  o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  ma  na  myśli  pisząc  o  "..  korekcie  odsetek
miesięcznych przy skróceniu miesiąca w spłacie"?
Odp. Przy odsetkach płatnych na koniec miesiąca zapis nie ma zastosowania.

Z poważaniem 
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