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Rybnik, dnia 13.06.2017 r.

Dotyczy postępowania na:
udzielenie kredytu obrotowego/pożyczki w kwocie 1 mln zł na okres 60 miesięcy
na finansowanie zakupów inwestycyjnych.
(dotyczące zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja tej ustawy)
W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.
Pytanie 1: „Prosimy o potwierdzenie ile trwa pierwszy okres odsetkowy – do końca miesiąca, w którym
nastąpiła wypłata środków, czy do końca miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków”
Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się w dniu
wypłaty środków a zakończy się ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło uruchomienie środków. W przypadku dwu lub więcej transz sposób naliczania odsetek
będzie analogiczny.
Pytanie 2: „Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona według notowania z dnia wypłaty
środków obowiązywać będzie do końca pierwszego okresu odsetkowego?
Odpowiedź 2: Tak.
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według
notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego?”
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wysokości stawki WIBOR na
fakturze?”
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem, że warunki
określone w pkt.9 Zał.1.1 OPZ zostaną dochowane.
Pytanie 5: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu,
że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?”
Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
Pytanie 6: „W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy
o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w
harmonogramie kwot („nadpłacanie”) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem
terminu ich wymagalności?”
Odpowiedź 6: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki
bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, co nie oznacza że na obecnym
etapie zamierza z tego uprawnienia skorzystać. Poza warunkami określonymi w pkt. 17 Zał.1.1
OPZ zamawiający nie określa innych warunków ziszczających skorzystanie z uprawnienia i nie
wyraża zgody na ich sformułowanie. Każda z opcji przedstawionych w pytaniu mieści się w
katalogu możliwych rozwiązań
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Pytanie 7: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie
płatności rat?”
Odpowiedź 7: Vide odpowiedź na pyt.6
Pytanie 8: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?”
Odpowiedź 8: Zamawiający poinformuje wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty w terminie
nie krótszym niż 7 dni.
Pytanie 9: „Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do
wcześniejszej spłaty? Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z
kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu
sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni
zapis w umowie.”
Odpowiedź 9: Vide odpowiedź na pyt.6
Pytanie 10: |”Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może
wcześniej spłacić? Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z
kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu
sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni
zapis w umowie.”
Odpowiedź 9: Vide odpowiedź na pyt.6
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia
całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w
przypadku gdy, w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub
likwidacji?”
Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na
wzorze Wykonawcy?”
Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, że zawarcie umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń na
wzorze wykonawcy uzależnione jest od oceny formalno-prawnej ich treści i zgodności z
warunkami niniejszego postępowania. Zamawiający potwierdza, że w przypadku spełnienia tych
warunków zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń nastąpi na wzorach wykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje dołączania przez
wykonawców do ofert projektów umów, treści zabezpieczeń, w tym m. In. weksla i porozumienia
wekslowego - projekt w/w dokumentów przedłoży wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Pytanie 13: ”Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia
wekslowego?”
Odpowiedź 13: Zamawiający nie przewiduje dołączenia do oferty wzoru umowy weksla i
porozumienia wekslowego (deklaracji). Vide odpowiedź na pyt.12
Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze
Wykonawcy?”
Odpowiedź 14: Vide odpowiedź na pyt.12
Pytanie 15: „Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy?”
Odpowiedź 15: Zamawiający nie przewiduje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji. Vide
odpowiedź na pyt.12
Pytanie 16: „Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dołączenia do oferty wzoru umowy?”
Odpowiedź 16: Zamawiający nie przewiduje dołączania przez wykonawców do ofert projektów
umów - projekt umowy przedłoży wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej. Vide
odpowiedź na pyt.12
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Ponieważ warunki nie uległy zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert
ustalony do dnia 19.06.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu
o godzinie 10.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.
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