
Znak sprawy : SPZOZ/ZAP/267/2017 Sanok, dnia 26.05.2017 roku

ZAPYTANIE  OFERTOWE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDRWOTNEJ W SANOKU 
zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego)
w wysokości 11.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku  

Przedmiot
zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt lub pożyczka:
1) Okres spłaty kapitału - 120 miesiące,
2) Okres karencji  - 12 miesięcy,
3) Oprocentowanie  - wibor 1M  + marża
4) Prowizja – do 1%,
5) Zabezpieczenie – weksel In blanco z deklaracją wekslową , cesja umowy z
NFZ ( wg. wzoru stosowanego  przez NFZ),
6) Odsetki  płatne  na koniec miesiąca, pierwsze w miesiącu  następującym  po
uruchomieniu kredytu
7) Raty miesięczne płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
8) Ostatnia rata kapitału w kwocie  91746 PLN , pozostałe raty po 91666 PLN.
9) Kredyt/pożyczka będzie wykorzystywana w transzach i terminach wynikają-
cych z obsługi procesu inwestycyjnego,
10) Okres  kredytowania/pożyczki  132  miesiące  od  daty  uruchomienia
pożyczki/kredytu,
11) Okres spłaty kredytu/pożyczki ustala się na lata 2017-2028.
12) Karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/po-
życzki,
13) Spłata kapitału/pożyczki następować będzie w 120 ratach, w okresach mie-
sięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia zakoń-
czenia karencji w spłacie kapitału,                            
14) Odsetki będą naliczane w ratach miesięcznych liczone od faktycznie wyko-
rzystanych środków i płatne ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z korektą odse-
tek miesięcznych przy skróceniu miesiąca w spłacie,
15) Samo postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stano-
wiło podstawy do naliczania odsetek,
16) Wykonawca uruchomi środki kredytu/pożyczki w wysokościach i terminach
wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy
bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.
17) W przypadku kiedy termin raty kapitałowo-odsetkowej  wypada na dzień
wolny od pracy rata kapitałowo-odsetkowa zostanie pobrana w następnym dniu
roboczym,
18) Oprocentowanie kredytu/pożyczki będzie oparte na stopie procentowej skła-
dającej  się  ze stałej  marży i  części  ruchomej  równej  wysokości  WIBOR 1M
(stawka WIBOR z danego miesiąca w którym oprocentowanie będzie naliczane)
19)  W okresie kredytowania/pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w
miesiącu i roku.
20) Wykonawca może naliczyć prowizję od wysokości transzy uruchomianego
kredytu/pożyczki. Płatność prowizji nastąpi z dniem uruchomienia transzy kre-
dytu/pożyczki.  Kwota  prowizji  ma  obejmować  wszystkie  czynności  i  opłaty
związane z uruchomieniem i obsługą kredytu/pożyczki,
21) SPZOZ  w  Sanoku  zastrzega  sobie  możliwość  wcześniejszej  spłaty
kredytu/pożyczki, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O zmia-
nie terminu spłaty kredytu/pożyczki.  Zamawiający poinformuje wykonawcę  w
formie pisemnej, 



22) Wcześniejsza spłata nastąpi bez wymogu zmiany umowy ,
23) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania kredytu/pożyczki w
pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,
24) Kredyt lub pożyczka będzie do dyspozycji Zamawiającego w dniu następ-
nym po dniu zawarcia umowy.
25) Rozliczenia pomiędzy wykonawcą  a zamawiającym będą  dokonywane w
walucie obowiązującej w Rzeczpospolitej Polskiej w okresie kredytowania/po-
życzki.
26)  Zamawiający dopuszcza zmianę  wysokości  marży w przypadku,  gdy te
zmiany będą korzystne tj. zaproponowane stawki będą niższe niż w umowie.
27) Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności,
28) Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby SPZOZ w Sanoku. 
29) Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca może zwiększyć wartość
udzielonej kwoty kredytu/pożyczki do 20% tj. do 2,2 mln złotych - na warunkach
określonych w ofercie dla kwoty podstawowej ( tj. 11 mln zł) 

Przeznaczenie 

Finansowanie w szczególności następujących zadań : 
1. Projektu „Poprawa  bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim
poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na Blok
Operacyjny z centralną sterylizatornią, OAiIT oraz laboratoria”  - w ramach środ-
ków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa
-  VI  SPÓJNOŚĆ  PRZESTRZENNA  I  SPOŁECZNA  Działanie  -  6.2  INFRA-
STRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Poddziałanie
-  6.2.1  INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach ogło-
szonego konkursu nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16 
2. Projektu  „Modernizacja oraz doposażenie w zakresie aparatury i sprzętu me-
dycznego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku”  -  w ramach 
rezerwy ogólnej budżetu państwa w części dla której dysponentem jest Wojewoda
Podkarpacki.
3. W przypadku niewykorzystania całości kwoty kredytu/pożyczki  na dwa w/w
zadania, Zamawiający może przeznaczyć kredyt/pożyczkę  na inne zadanie inwe-
stycyjne. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym zamiarze w formie pisem-
nej.

Termin
realizacji

zamówienia:
Realizacja zamówienia: 132 miesiące od daty podpisania umowy

Miejsce
wykonania

zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok

Miejsce i
termin złożenia

oferty:

Sekretariat  Samodzielnego  Publicznego  Zespół  Opieki Zdrowotnej  w
Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok pok. 3

Termin złożenia oferty do: 09.06.2017 r. do godz. 10:00

Termin i
miejsce

otwarcia ofert:
09.06.2017  roku godz. 10:15
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Inne szczególne
warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba
upoważniona
do kontaktu z

wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  
Bogusława Antoń– Z-ca Głównego Księgowego tel. 134656183

w sprawach formalnych(proceduralnych) –
Krystian Skoczyński Kierownik Działu Zamówień Publicznych -
 tel. 13 4656290

Wymogi
proceduralne:

1.  Zamawiający  udostępni  wykonawcy  wszelkie  niezbędne  dokumenty  do
udzielenia  przedmiotowego  kredytu/pożyczki.  Wykonawca  wystąpi  do
Zamawiającego ze stosownym wnioskiem określającym wymagane dokumenty.
Zamawiający przekazuje  Wykonawcy  dokumenty  w  formie  elektronicznej  na
wskazany adres e-mail, pod warunkiem iż ich przedłożenie będzie możliwe.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu
uzyskania  przez  2  oferty  takiej  samej  liczby  punktów  na  podstawie
kryteriów  określonych  w  zapytaniu,  SPZOZ  wzywa  każdego  z  tych
oferentów  do  złożenia  w  określonym  terminie   dodatkowej  oferty  i
dokonuje  ponownie  czynności  oceny  ofert  na  podstawie  kryteriów
określonych w zapytaniu.
3. SPZOZ może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty.
4.  SPZOZ  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  zapytania  ofertowego
oraz zmiany warunków. Odwołanie może nastąpić bez podania przyczyn
w każdym  czasie.  Zmiana  warunków  nie  może  nastąpić  w  terminie
późniejszym niż na 3 dni robocze poprzedzające otwarcie ofert.
5. Dyrektor SPZOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo swobodnej decyzji,
co do podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Wykaz
oświadczeń i
dokumentów,

jakie mają
dostarczyć

wykonawcy w
celu

potwierdzenia
spełnienia
warunków
udziału w

postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania
składa następujące dokumenty:
1) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności banko-
wej,  o którym mowa w art. 36.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo banko-
we (Dz. U.z 2012 r. poz. 1376 z późn.zm.), a w przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie dzia-
łalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy -
Prawo bankowe, lub też w przypadku wykonawcy zagranicznego, dokument wy-
stawiony zgodnie z prawem kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej                z przedmiotem za-
mówienia.
UWAGA: W przypadku wykonawcy będącego instytucją finansową, nie będącą
bankiem, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Zama-
wiający nie wymaga dokumentu określonego w niniejszym punkcie.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-
nu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu wyko-
nawcy, w tym podpisania  oferty,  składania  ewentualnych wyjaśnień, jeżeli oso-
bą podpisująca nie jest osoba upoważniona wprost z dokumentu z właściwego re-
jestru. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza.  Pełnomocnictwo
winno  wskazywać datę  jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo  wystawione  na
czas nieokreślony.



Sposób złożenia oferty

Ofertę  należy sporządzić  w j. polskim, przesłać  do Zamawiającego w formie pisemnej na
adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ,
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Sekretariat,  pok. 3
z dopiskiem :

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 11.000.000,00 dla SPZOZ w Sanoku

Oferta winna być  podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Do oferty  należy załączyć  odpowiednio odpis KRS/  EDG w oryginale  lub kserokopii
potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentacji/
oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.
Załączniki
Załącznik nr 1 – Uchwała Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku
Załącznik nr 2 – wzór oferty
Załącznik nr 3 – wzór harmonogramu spłat 

                                                                                    26.05.2017r. Dyrektor SPZOZ w Sanoku
HENRYK  PRZYBYCIEŃ


