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SPZOZ/SAN/ZP/147/2013          Sanok, dnia   24 czerwca  2013r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/33/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na    usługę bankową udzielenia kredytu obrotowego w rachunku   

kredytowym – limit odnawialny 1,9 mln   dla   SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

* Pytanie nr  1
Prosimy o podanie informacji  dotyczących  Zamawiającego tj.  liczby zatrudnionych,  łóżek 

oraz hospitalizowanych – stan na koniec 2012 roku lub aktualnej.
Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania

* Pytanie nr  2
Prosimy o potwierdzenie, że przewidywany okres kredytowania to 12 miesięcy (365), czyli 

od 05.07.2013 do 04.07.2014r. (zamienne w SIWZ zastosowano 05.07.2014).
Odpowiedź:  Okres kredytowania to od 05.07.2013 do 04.07.2014r

* Pytanie nr  3
Czy wnioskowany kredyt może zostać udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym?  Kredyt 

nie  będzie  musiał  być  uruchamiany   na  podstawie  dyspozycji  Zamawiającego, 
wykorzystywany będzie  tylko  zgodnie z potrzebami  Zamawiającego,  pozostałe  zapisy 
pozostają zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  4
W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  kredytu  w  rachunku  bieżącym,  czy 

Zamawiający otworzy rachunek u wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?
Odpowiedź:  TAK wyłącznie do obsługi kredytu.

* Pytanie nr  5
Prosimy o  podanie  informacji  w  zakresie  zabezpieczenia  -  do  jakiego  rachunku  zostanie 

ustanowione pełnomocnictwo?
Odpowiedź: . PBS O/Sanok nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003

* Pytanie nr  6
Zgodnie  z  SIWZ  „Kredyt  będzie  postawiony  do  dyspozycji  Zamawiającego  w  dniu 

następnym po dniu zawarcia umowy kredytowej”. Czy zgodnie z tym zapisem należy 
rozumieć, że po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń?

Odpowiedź:  TAK
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* Pytanie nr  7
Czy do uruchomienia kredytu zostanie :
a. ustanowiona cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ, czy 
Odpowiedź:  NIE

b. zostanie przedłożona podpisana umowa cesji wraz z potwierdzeniem złożenia pisma do 
NFZ o zgodę na cesję, a zgoda dostarczona w terminie 30 dniu od uruchomienia kredytu?

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  8
Czy do  uruchomienia  kredytu  zostanie  przedstawiony  opłacony wniosek  do  sądu o  wpis 

hipoteki na rzecz Wykonawcy? 
Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  9
Do jakiej kwoty zostanie ustanowiona hipoteka?
Odpowiedź:  3,8 mln zł

* Pytanie nr  10
Czy łącznie z hipoteką zostanie ustanowiona również cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

nieruchomości? Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie opłaconej polisy ubezpieczeniowej.
Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  11
W  związku  z  ustanowionym  już  zabezpieczeniem  o  wartości  7,6  mln  na  nieruchomości 

mającej stanowić zabezpieczenie kredytu oraz informacjami zawartymi w Uchwale Rady 
Społecznej w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu, prosimy o informację, 
czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie  kredytu  w postaci  (prosimy o 
odniesienie się do poszczególnych pozycji):

a. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu (lub innej, prosimy o 
wskazanie),

Odpowiedź:  NIE
b. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracja wekslową,
Odpowiedź:  NIE
c. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:
a) podanie kwoty poręczenia  (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od 

zadłużenia  przeterminowanego,  ewentualnych  kosztów  egzekucji?)  oraz  okresu  jego 
obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania),

b) przedstawienie  uchwały  podmiotu  tworzącego  w  sprawie  poręczenia  wnioskowanej 
transakcji,

c) informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to 
do jakiej kwoty,

d) przedstawienie  danych  finansowych  innych  szpitali,  dla  których  Poręczyciel  jest 
podmiotem tworzącym, 

e) przedstawienie danych finansowych Poręczyciela.
d) przedstawienie  nieruchomości  nie  obciążonej  wpisami  na  rzecz  innych  banków  lub 

instytucji, aby wykonawca mógł być wpisany na pierwszym miejscu.
Odpowiedź:  NIE dla pkt od a. do d.
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* Pytanie nr  12
Zgodnie  z  SIWZ,  zabezpieczenie  kredytu  stanowić  będzie  cesja  ze  wskazanej  umowy na 
świadczenia medyczne
z POW NFZ. Prosimy zatem o podanie poniższych informacji:
a) z której umowy z  NFZ ma zostać ustanowiona cesji wierzytelności,
Odpowiedź:  Umowa w załączeniu,
b) podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma 

stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki,
Odpowiedź:  Umowa w załączeniu,
c) przedstawienie kopii ww. kontraktu,
Odpowiedź:  Umowa w załączeniu,
d) kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować wartość kapitału, 

odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?
Odpowiedź:  TAK,  będzie  obejmować  wartość  kapitału,  odsetek,  odsetek  od  zadłużenia 

przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji
e) informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych 

obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń
Odpowiedź:  TAK, 3,8 mln zł na rzecz PBS Bank Sanok wraz z , odsetkami, odsetkami od 

zadłużenia przeterminowanego, kosztami egzekucji
f) zgodę,  aby  środki  z  kontraktu  stanowiącego  zabezpieczenie  były  wypłacane  przez 

Narodowy  Fundusz  Zdrowia  bezpośrednio  na  rachunek  wyznaczony  do  spłat 
kredytu/pożyczki

Odpowiedź:  NIE
g) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania 

zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota 
kredytu/pożyczki oraz odsetek

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  13
Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących klauzul:
 „Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1)   nieprzenoszenia,  bez  zgody  Banku,  całości  lub  części  swoich  praw  i  obowiązków 

wynikających z umowy kredytu;
2)   poinformowania  Banku  w ciągu  jednego  dnia  roboczego  o  wydaniu  zarządzenia  lub 

rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla 
Kredytobiorcy w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową.”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  14
Czy Kredyt może zostać wypowiedziany przez Wykonawcę (w całości lub w części) w 
przypadku gdy Zamawiający nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy,  a w 
szczególności  nieterminowo  reguluje  zobowiązania  z  tytułu  spłaty  kredytu?  Przepisy 
Prawa Bankowego upoważniają Wykonawcę do wypowiedzenia umowy kredytowej w 
przypadku stwierdzenia,  że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub w 
przypadku  zagrożenia  terminowej  spłaty  kredytu  z  powodu złego stanu majątkowego 
kredytobiorcy. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni. 

Odpowiedź:  TAK
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* Pytanie nr  15
Czy w przypadku pogorszenia sytuacji  ekonomiczno - finansowej w stopniu zagrażającym 

wypłacalności Zamawiającego lub możliwości dalszej spłaty kredytu, Wykonawca może 
zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym 
terminie programu naprawczego do zatwierdzeniu przez Wykonawcę lub wypowiedzieć 
umowę?

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  16
Czy od niespłaconych w terminie rat kapitału Wykonawcy mogą pobierać  oprocentowanie 

według  podwyższonej  stopy  procentowej  (zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  u  danego 
Wykonawcy)?

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  17
Czy Kredyt  może  zostać wypowiedziany przez Wykonawcę,   jeżeli  zabezpieczenia  spłaty 

kredytu nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich realna wartość? 
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  18
Czy Wykonawcy mają załączyć do ofert projekt umowy kredytowej wraz z załączniki, czy 

treść takich umów będzie uzgadniana po wyborze oferty danego wykonawcy?
Odpowiedź:  TAK Wykonawca powinien załączyć  wzór umowy,  który ostatecznie  będzie 

uzgodniony po wyborze oferty.

* Pytanie nr  19
Czy Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  umowa  kredytu  zobowiązywała  Zamawiającego  do 

przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? (Dostarczanie 
w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za 
rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i 
opinią  biegłego  rewidenta  (jeżeli  Kredytobiorca  podlega  obowiązkowi  badania),  oraz 
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i  uchwały o podziale  zysku oraz 
składanie w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego 
kwartału  kalendarzowego,  sprawozdania  finansowego  F-01  lub  bilansu  i  rachunku 
zysków i strat).

Odpowiedź:  TAK, Zamawiający nie sporządza sprawozdania F01

* Pytanie nr  20
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.
Odpowiedź:  Wpływy bieżące,  ewentualnie  zapłata  na świadczenia  wykonane ponad limit 

umowy za 2011 i 2012.

* Pytanie nr  21
Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w 

obecnej  chwili  Zamawiający  ich  nie  posiada,  prosimy o  informację,  czy  zostaną  one 
przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada takich opinii.

* Pytanie nr  22
Prosimy o uzupełnienie Notatki o kredytach bankowych, poprzez podanie wysokości oraz dat 

przyznania posiadanych kredytów.
Odpowiedź:  W opinii Zamawiającego przekazana informacja jest wystarczająca.
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* Pytanie nr  23
Prosimy o przedstawienie aktualnych danych finansowych wg stanu na 31.03.2013 r. – bilans, 

rachunek zysków i strat.
Odpowiedź:  Bilans i rachunek zysków i strat w załączeniu.

* Pytanie nr  24
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu należności została rozwiązana rezerwa w 2012 r.
Odpowiedź:  Uprzednio objęte aktualizacją nadwykonania za 2009, 2010  r.  w związku z 

podpisaniem ugody pomiędzy NFZ POW z siedzibą w Rzeszowie a SP ZOZ w Sanoku w 
2012 r.

* Pytanie nr  25
Prosimy o podanie przyczyny zmiany wartości kapitałów.
Odpowiedź: Zmniejszenie  funduszu  założycielskiego  nastąpiło  na  podstawie  regulacji 

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie działalności leczniczej oraz 
niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.  742).  Przeniesiono  na  rozliczenia 
międzyokresowe przychodów wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości 
początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, 
których  wartość  zwiększyła  przed  dniem  1  lipca  2011  r.  fundusz  założycielski 
samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Na rozliczenia międzyokresowe 
przychodów  przeniesiono  równowartość  składników  majątkowych  spełniających 
postanowienia art. 41 ustawy o rachunkowości , na podstawie których dokonuje się tych 
rozliczeń.  Dokonując  przeniesienia  brano  pod  uwagę  ,  czy  w  momencie  otrzymania 
składnikow  majątkowych  lub  środków  na  ich  sfinansowanie  ,  przy  założeniu  braku 
przepisów  szczególnych  SPZOZ  zakwalifikowałby  ich  równowartość  na  zwiększenie 
rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości. 

* Pytanie nr  26
Co  miało  wpływ  na  poprawę  wyniku  finansowego  w  2012  r.  i  z  czego  wynika  strata 

osiągnięta w 2011 r.?
Odpowiedź:  Na poprawę wyniku miała wpływ wypłata środków w ramach umowy ugody z 

świadczenia  2009,  2010.  Natomiast  starta  za  rok  2011  zawiera  koszty  świadczeń 
wykonanych ponad limit umowy które zostały rozliczone w roku 2013.

* Pytanie nr  27
Prosimy  o  przedstawienie  prognoz  finansowych  na  lata  2013-2014  oraz  przedstawienie 

założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
Odpowiedź:  W załączeniu plan finansowy na rok 2013, sporządzony przy założeniu braku 

rozliczenia  świadczeń  wykonanych  ponad  limit  umowy  2013.  Na  rok  2014  nie 
sporządzano planów i prognoz.

* Pytanie nr  28
Czy  zobowiązania  Zamawiającego  są  regulowane  terminowo?  Jeżeli  nie,  prosimy  o 

informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.
Odpowiedź:  Nie, nieterminowo regulowane są  zobowiązania wobec dostawców towarów i 

usług.
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* Pytanie nr  29
Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe 

(z  wyszczególnieniem jakiej  kategorii  przychody Wykonawca uzyskuje  z  pozostałych 
segmentów).

Odpowiedź:  NFZ  - 95,96%,
Pozostałe świadczenia zdrowotne -  3,11%,
Świadczenia z tytułu medycyny pracy -  0,30%
Pozostałe przychody (najmy, dzierżawy, pranie odzieży, wyżywienie na zewnątrz)-  0,63%
             
* Pytanie nr  30
Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec
2012 roku lub aktualnej.
Odpowiedź:  Struktura wiekowa należności  na 31.12.2012 r.
   Do 30 dni  - 6.879.144,75 zł. wg  bilansu – 4.557.210,06 zł.
         30-180 dni  - 149. 964,53 zł. wg bilansu – 149.964,53 zł.
          Powyżej 180 dni – 2.001.813,53 zł. wg bilansu – 27.450,06 zł.
          Struktura wiekowa zobowiązań na 31.12.2012 r.
          Do 30 dni – 957.289,39 zł.
          90 -180 dni – 3.763.003,51 zł.
          Powyżej 180 dni – 194,16 zł.  

* Pytanie nr  31      
Czy  wobec  Zamawiającego  prowadzone  były  w  okresie  ostatnich  6  miesięcy  lub  są 

prowadzone  postępowania  egzekucyjne?  Jeśli  tak  to  prosimy o  wskazanie  wysokości 
zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej 
relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Odpowiedź:  NIE.

* Pytanie nr  32
Czy  wobec  Zamawiającego  prowadzone  były  w  okresie  ostatnich  6  miesięcy  lub  są 

prowadzone  postępowania  sądowe  o  zapłatę  zobowiązań?  Jeśli  tak,  to  prosimy  o 
wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź: NIE. 

* Pytanie nr  33
Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o 

jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. 
Odpowiedź: NIE.

* Pytanie nr  34
Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji 

jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została 
uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź:  TAK, za rok 2012 – 2,4 mln zł, za rok 2013 (do maja), 2,3 mln zł. 

* Pytanie nr  35
Prosimy o przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na przestrzeni 

ostatnich 4 lat  (finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego) w 
zestawieniu  zawierającym  dane:  kwota,  cel,  nazwa  projektu,  środki  finansowania  (z 
podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, 
Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź:  Nie dotyczy postępowania, informacje dostępne na stronie www.zozsanok.pl, 
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* Pytanie nr  36
Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego 

w trakcie okresu kredytowania?
Odpowiedź:  NIE

* Pytanie nr  37
Czy zmiana terminu, o której mowa w SIWZ Rozdział IV pkt 11, będzie miała wpływ na 

przedłużenie okresu kredytowania? 
Odpowiedź:  NIE 

* Pytanie nr  38
Na jaki okres i ile razy Zamawiający planuje wnioskować o zmianę terminu?
Odpowiedź:  NIE

* Pytanie nr  39
Czy  w   przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  posiada  oddziału/filii  w  mieście  Sanok  jest 

zobowiązany złożyć informację?
Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  40
Prosimy o zmianę zapisu w Rozdziale IV pkt 12.f): „spłata odsetek będzie następowała w 

ostatnim dniu roboczym miesiąca” na zapis: „W przypadku, gdy termin spłaty odsetek 
upływa  w  dniu  ustawowo  wolnym  od  pracy  albo  niebędącym  dniem  roboczym  dla 
Wykonawcy,  uważa  się,  że  termin  spłaty został  zachowany,  jeżeli  spłata  nastąpiła  w 
pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę

* Pytanie nr  41
Prosimy o wyjaśnienie, czy w formularzu ofertowym w pozycji: Wysokość opłat i prowizji 

bankowych łącznie, kwotowo za zawarcie umowy i prowadzenia kredytu obrotowego w 
ramach  rachunku  kredytowego  z  limitem odnawialnym,  wykonawcy  mogą  zamieścić 
inne opłaty niż oprocentowanie kredytu?

Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr  42
Prosimy o wyjaśnienie wzoru:  [OK] = [oprocentowanie OK] x 950.000,00 + [wartość OK]. 

Zgodnie  z  wyjaśnieniami  do  powyższego  wzoru  znajdującymi  się  w  formularzu, 
Wykonawcy w pozycji [OK] powinni zamieścić podwójny koszt odsetek. Czy może w 
pozycji Wartość [wartość OK], wszyscy Wykonawcy powinni wpisać 0,00 gdyż zgodnie 
z SIWZ oprócz oprocentowania nie dopuszczono innych opłat i prowizji.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza kosztów opłaty przygotowawczej której nie należy 
utożsamiać  z  prowizją  za  udzielenie  i  wypłatę  kredytu.  W  pozycji  [wartość  OK] 
Wykonawcy mogą umieścić prowizję za udzielenie i wypłatę kredytu.

* Pytanie nr  43
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium  i  korektę  w 

formularzu ofertowym. 
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

* Pytanie nr  44
Czy warunkiem wypłaty kredytu będzie ustanowienie hipoteki?
Odpowiedź:  Warunkiem  uruchomienia  kredytu  będzie  przedstawienie  informacji  o 

dokonaniu wpisy hipoteki. 
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* Pytanie nr  45
Jaka będzie kwota hipoteki?
Odpowiedź:  3,8 mln zł przy wycenie nieruchomości na 5,2 mln zł.

* Pytanie nr  46
Czy przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedstawi uchwałę Rady Powiatu 

wyrażającą zgodę na ustanowienie hipoteki?
Odpowiedź:  Stosowna uchwała zostanie przedstawiona w momencie ustanawiania (wpisu) 

hipoteki.

* Pytanie nr  47
Czy zamawiający przewiduje prowizję za udzielenie kredytu.
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje prowizję za zawarcie umowy (udzielenie kredytu) i 

prowadzenia  kredytu  obrotowego  w  ramach  rachunku  kredytowego  z  limitem 
odnawialnym.

* Pytanie nr  48
Czy Zamawiający może sprecyzować sposób naliczania odsetek
Odpowiedź:  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt :
12) Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty:
 a) kredyt oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR 1M + marża (stała – niezmienna w 

okresie obowiązywania umowy),
 b) nie dopuszcza się pobierania prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu.
 c) wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  naliczania  i  pobierania  jakichkolwiek 

dodatkowych opłat i prowizji dotyczących realizacji całego zakresu zamówienia.
 d) odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca 

od kwoty aktualnego zadłużenia, 
 e) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni
 f) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca
g) dla  obliczenia  wysokości  odsetek  na  potrzeby  złożenia  oferty  należy  przyjąć 

obowiązującą  stawkę  WIBOR  1M  z  dnia  10.06.2013  r.  w  wysokości  2,85%  oraz 
założenie że spłata kredytu nastąpi w terminie do 04.07.2014 r., a uruchomienie w pełnej 
wysokości w dniu 05.07.2013 roku,

* Pytanie nr  49
Czy  Zmawiający  przewiduje  możliwość  ustanowienia  dodatkowego  zabezpieczenia  w 

postaci:
- weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
- zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych  gromadzonych  na rachunku 

bankowym,
- cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, objętej KW 

KS1S/00040815/8
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci:
- zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych gromadzonych na rachunku 

bankowym,
- cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, objętej KW 

KS1S/00040815/8

Z poważaniem
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