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Dotyczy:   na  usługę  bankowej  obsługi  kredytu  obrotowego  w  rachunku kredytowym  dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku SPZOZ/PN/37/2015

Działając na podstawie art.  38 pkt. 2 ustawy Pzp  udzielam  WYJAŚNIEŃ  NA ZAPYTANIA
WYKONAWCY : 

Pytanie 1
prosimy o  zmianę  zapisu  określenia  przedmiotu  zamówienia  z  „(…)  usługę  bankowej  obsługi
kredytu obrotowego w rachunku kredytowym (…)”  na „(…) usługę  bankowej  obsługi  kredytu
obrotowego w rachunku bieżącym (…)”,
Odpowiedź:   Zamawiający zmienia zapis określenia przedmiotu zamówienia z   
„(…) usługę bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym (…)” 
na „(…) usługę bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (…)”.

Pytanie 2
czy Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci:
-  zastawu  finansowego  na  prawach  do  środków  pieniężnych  gromadzonych  na  rachunku
bankowym,
-  cesji  praw  z  polisy  ubezpieczenia  nieruchomości  stanowiącej  zabezpieczenie,  objętej  księgą
wieczystą KS1S/00040815/8,
Odpowiedź:   Tak  

Pytanie 3
czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie prawomocny wpis hipoteki oraz pisemna zgoda NFZ
na zawarcie umowy o przelew wierzytelności pieniężnych,
Odpowiedź:   Tak  

Pytanie 4
jaka będzie kwota hipoteki,
Odpowiedź:   7     600     000,00 zł  

Pytanie 5
czy  przed  podpisaniem  umowy  kredytowej  Zamawiający  przedstawi  uchwałę  Rady  Powiatu
wyrażającą zgodę na ustanowienie hipoteki,
Odpowiedź:   Zamawiający  wystąpił  za  pośrednictwem  Zarządu  Powiatu  Sanockiego  do  Rady  
Powiatu Sanockiego z  prośbą   o  wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu odnawialnego w
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formie  hipoteki  umownej  do  kwoty  7     600     000,00  zł  na  nieruchomości  ujawnionej  w  księdze  
wieczystej  nr  KS1S/00040815/8  stanowiącej  własność  Powiatu  Sanockiego,  a  będącej  w
nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ w Sanoku. Oczekujemy na odpowiednią uchwałę w tej kwestii,
która może być przedstawiona w przypadku jej uchwalenia.

Pytanie 6
czy Zamawiający wyraża zgodę na płatność odsetek do ostatniego dnia każdego miesiąca w ratach
miesięcznych naliczonych za dany okres,
Odpowiedź:   Tak  

Pytanie 7
czy Zamawiający wyraża zgodę na płatność prowizji jednorazowo w dniu postawienia kredytu do
dyspozycji Zamawiającego.
Odpowiedź:   Tak  

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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