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SPZOZ/SAN/ZP/149/2013          Sanok, dnia   25 czerwca  2013r.

do wszystkich uczestników postępowania

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI  NA ZAPYTANIA 
WYKONAWCÓW 

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

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 

BYŁO 

* 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

MA BYĆ

* 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:  TAK,  Zamawiający dopuszcza oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji 
w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty 
kredytu.

Z poważaniem
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