SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01
Wieluń, dnia 22.11.2018r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego)
lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla SPZOZ w Wieluniu z przeznaczeniem na
restrukturyzację bieżących zobowiązań z tytułu pożyczek oraz na spłatę zobowiązań krótkoterminowych
nr SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 19 /2018

Do wszystkich uczestników postępowania
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA I WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( email ) wnioski o wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia i warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu
08.11.2018 ( nr ogłoszenia w BZP 500267353). Poniżej podajemy treść pytań (wniosków) i udzielonych
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy

podmiot

tworzący

Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w

Wieluniu

zamierza

w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie został poinformowany przez organ
tworzący o takim zamiarze .
Pytanie 2:
Prosimy o wskazanie następujących informacji:
a)

aktualnej liczby łóżek,

Odpowiedź: Aktualna liczba łóżek 297.
b)

aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,

Odpowiedź: Stan zatrudnienia na dzień 22.11.2018 r. 412 osób ( pracownicy etatowi) w tym liczba lekarzy 40.
Pracownicy na kontrakcie: 137 w tym: lekarzy 91.
c)

ilości hospitalizowanych pacjentów w 2017 r.

Odpowiedź: Liczba hospitalizowanych pacjentów w 2017 r. - 11 057
d)

ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2017 r.

Odpowiedź: Ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2017 r. - 2 418
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Pytanie 3:
Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :
a)

Wysokość nadwykonań za rok 2018,

b)

wysokość nadwykonań za rok 2017,

c)

wartość nadwykonań za rok 2016,

d)

wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,

e)

aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),

f)

w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach(ugoda,
sprawa sądowa).

Odpowiedź Zamawiającego:
a)wysokość nadwykonań za rok 2018 -

BRAK

b)wysokość nadwykonań za rok 2017 -

2 366 513,32 zł.

c)wysokość nadwykonań za rok 2016 -

1 089 064,28 zł.

d)wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich –

BRAK

e)aktualne roszczenia sporne z NFZ-

BRAK

f) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach - UGODA
Pytanie 4:
Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Odpowiedź Zamawiającego: Powyższy dokument zostanie udostępniony na wskazany adres e-mail.
Pytanie 5:
Jeśli w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji o sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej
informacji

Odpowiedź Zamawiającego: Strata została pokryta ze środków własnych.
Pytanie 6:
Prosimy o informację czy Powiat Wieluński pokrył stratę za 2016 rok.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.
Pytanie 7:
Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postepowań
egzekucyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zawarte ugody jak i ewentualne nakazy sądowe o zapłatę, regulowane są
zgodnie z ich terminem wymagalności. Wobec zakładu nie prowadzone są postępowania egzekucyjne.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?
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Odpowiedź Zamawiającego: SP ZOZ nie posiada zaległych zobowiązań wobec US. Zaległe składki ZUS zostały
objęte ugodą.
Pytanie 9:
W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze
wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.
Odpowiedź Zamawiającego: Ugoda z ZUS z dnia 13.10.2016 r. zobligowała SPZOZ do spłaty z tytułu zaległych składek wraz
z odsetkami za zwłokę kwoty 865 739,67 zł. Ugoda zawiera zapisy o spłacie zaległości w 60 ratach w okresie od
października 2016 do września 2021. Raty są spłacane z zachowaniem terminów wskazanych w ugodzie, na dzień
15.11.2018 r. pozostała do spłaty kwota wynosi: 571 786,07 zł.

Pytanie 10:
Dla celów porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie konkretnej (hipotetycznej) daty uruchomienia kwoty
pożyczki jako 1.12.2018 r. i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę
całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert
składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany
przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12:
Prosimy o potwierdzenie, że miesiąc płatności pierwszej raty odsetkowej jest jednocześnie pierwszym miesiącem
karencji w spłacie kapitału w przypadku pakietu 1.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Pożyczkodawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wcześniejsza spłata nie nastąpi w okresie karencji w spłacie
kapitału.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:
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Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a
rok obrachunkowy wynosi 365 dni.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że okresy odsetkowe pokrywają się z datami płatności rat. W przypadku odmiennej interpretacji
prosimy o wskazanie jak mają być liczone okresy odsetkowe.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:
Prosimy o zgodę, w przypadku opóźnień w spłacie, na naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności określonych w ustawie z
dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy
poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy
wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z
niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że zgodnie z art.3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów, na podstawie których są wykonywane
czynności bankowe w rozumieniu przepisów art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo bankowe ( w tym
udzielenie kredytów). Wobec powyższego, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
Pytanie 18:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy zapisami w punkcie II pdpkt 16 oraz zapisami Umowy w paragrafie 2
punkt 2, prosimy o informację, który ze sposobów aktualizacji stawki WIBOR Wykonawca ma uznać za wiążący?
Odpowiedź Zamawiającego: Do wyliczenia należy przyjąć WIBOR ustalony na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem
nowego okresu rozliczeniowego zgodnie z zapisami w Projekcie umowy.
Pytanie 19:

Prosimy o modyfikację zapisów konkursu w zakresie rezygnacji z konieczności załączenia elektronicznej wersji
oferty na płycie CD.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opcjonalnie przesłanie wersji elektronicznej oferty niezwłocznie po
upływie terminu składania ofert , nie później niż w ciągu 1 dnia.
Pytanie 20:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie aktualizaował wzór umowy na etapie udzielania
odpowiedzi na pytania Zamawiających.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 21

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z
całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zamiarem Zamawiającego było, aby weksel stanowiący
zabezpieczenie umowy pożyczki był wekslem „nie na zlecenie”? W przypadku udzielenie odpowiedzi
pozytywnej prosimy Zamawiającego o zmianę wzoru weksla na poniższy. Dokonana zmiana spowoduje, że
wystawiony weksel nie zostanie uznany za nieważny, a tym samym będzie stanowił skuteczne
zabezpieczenie umowy pożyczki.
WEKSEL

____________, dnia ___________________________ Na._________________________________

_____________________________________ zapłacimy bez protestu za ten sola _____________

weksel na rzecz _________________________________, ale nie na jego zlecenie, sumę

_______________________

Płatny _________________________

__

Pieczęć wystawcy, podpis ______________

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza i związku z tym dokonuje stosownej zmiany w treści Załącznika nr 3
– Weksel In blaco + deklaracja wekslowa zgodnie z zaproponowaną formą.
Pytanie 23

W przypadku, gdy zamiarem Zamawiającego nie było, aby weksel stanowiący zabezpieczenie umowy pożyczki
był wekslem „nie na zlecenie” prosimy Zamawiającego o usunięcie ostatniego zdania ze wzoru deklaracji
wekslowej, tj. „Remitent nie może indosować weksla, ani w inny sposób cedować praw z tego weksla na osoby
trzecie”. Dokonana zmiana spowoduje, że pomiędzy treścią weksla oraz treścią deklaracji wekslowej nie będzie
rozbieżości, która mogłaby powodować w przyszłości problemy interpretacyjne.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.
Pytanie 24

Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na dodanie do umowy klauzuli poufności o treści określonej poniżej:
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości Umowy, prowizji, a także
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
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2.Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak również informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia
wierzytelności od Dłużników.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 25

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks),
w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na
stronie internetowej Dostawcy: http://*.
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania
Umowy”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 26

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Spółka XXX przyjęła wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Spółka XXX dotyczące
zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść
znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (…)**.
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 27

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
“Klauzula salwatoryjna
Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i
skuteczność.
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2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo
jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca
zwraca Pożyczkodawcy równowartość kwoty pożyczki wskazanej w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia
zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź
nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 28

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula reklamacyjna
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez
Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera,
posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową)
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
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3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych
lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji,
jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania
reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji,
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie
internetowej: https://rf.gov.pl/.
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów na obecnym
etapie postępowania z uwagi na możliwość wystąpienia różnic w zapisach tego typu u potencjalnych Oferentów.
Pytanie 29

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula ochrony danych osobowych
Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe
umieszczone są w zasobach Pożyczkodawcy wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez
Pożyczkodawcę w celu:
a)
zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na
podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
b)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c)
Rozporządzenia (EU) 2016/679;
c)
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę
przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w

ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
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d)
jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na
podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z
informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane
przez Pożyczkodawcę).
Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest
obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej
wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne
i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane
celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w
celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także
organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych
celach, dla których zostały zebrane.
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a
następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze
przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony
swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać – między
innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania,
oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również sprzeciwić
procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w
których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.
Administratorem jest xxx, z siedzibą przy xxxx, xxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki
Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego
Pożyczkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez
Administratora, jest xxx.
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxx.
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Pożyczkobiorcy narusza
przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez
Pożyczkodawcę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów
dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i
konferencje Pożyczkodawcy).
Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób
poufny, przez wyznaczony personel.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ochrony danych osobowych,
która będzie stanowiła załącznik do podpisanej umowy.
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Pytanie 30

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 Zamawiającego: Zamawiający przyjmuje, że odsetki SA naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok
trwa 365 dni oraz na podstawie ilości dni jakie faktycznie upłynęły.
Pytanie 31

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę .
Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie do kiedy obowiązuje pierwszy okres rozliczeniowy według stawki Wibor 1M z dnia
31.10.18r.
Odpowiedź Zamawiającego: Dla celów przygotowania oferty przyjmuje się WIGOR 1M z dnia 31.10.2018 r. na cały okres
finansowania.
Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z przepisami kc, na:
Odsetki za opóźnienie, 2. Odsetki od kapitału głównego, 3. Kapitał główny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku udzielenia pożyczki przez instytucję niebędącą bankiem w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w
wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych nie stosuje się do umów, na podstawie których wykonywane są czynności
bankowe w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego, w tym również udzielanie pożyczek
pieniężnych, o ile są one wykonywane przez banki. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy zatem instytucji
niebędących bankami, nawet jeśli udzielają one pożyczek pieniężnych. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z
treścią art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. postanowienia
umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, w tym w szczególności prawo do naliczania
odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych są nieważne.
Odpowiedź Zamawiającego: Jak w pytaniu nr 17.
Pytanie 35

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
Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie wyraża zgody.
Pytanie 36

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 od chwili
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zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności
Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 37
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 Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający nie dopuszcza, w przypadku przekształcenia lub likwidacji zobowiązania SP ZOZ przejmuje organ tworzący.
Pytanie 38

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do
zwrotu pozostałej do zapłaty pożyczki/kredytu wraz z odsetkami?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ale pod warunkiem naliczenia odsetek do wysokości należnych do
dnia spłaty.
Pytanie 39
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by kwota zabezpieczenia obejmowała wartość kapitału oraz odsetek i opłat?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających
z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wysokości stawki WIBOR na fakturze?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 42
Prosimy o zmodyfikowanie treści umowy w par. 2 ust. 5 poprzez wpisanie w jej treści adresu email oraz numeru faks, na
jakie Wykonawca ma wysyłać aktualizację harmonogramu.
Pytanie 43
Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego
w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania
dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym,
ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 44
Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu
z Wykonawcą.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 45
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie poniższych zapisów do treści Umowy?
Oświadczenia, Zapewnienia i Upoważnienia Zamawiającego
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Zamawiający oświadcza i zapewnia Wykonawcę, że:
1. wypełnił wszystkie obowiązki i spełnił wszystkie warunki nałożone na niego przez prawo dla zawarcia Umowy
Pożyczki/Kredytu, w tym uzyskał wszelkie wymagane zgody;
2. roszczenia Wykonawcę wobec Zamawiającego wynikające z Umowy Pożyczki/Kredytu będą co najmniej
równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich pozostałych wierzycieli Zamawiającego, z wyjątkiem tych,
których roszczenia są uprzywilejowane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3. do dnia podpisania Umowy nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia na całości lub części obecnych lub
przyszłych przychodów lub majątku Zamawiającego oraz, że nie są prowadzone wobec Zamawiającego
żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, jak również nie istnieją żadne prawomocne orzeczenia zapadłe
wobec Zamawiającego, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu zawarcie lub należyte wykonanie Umowy;
4. nie jest niewypłacalny, nie została wobec niego wszczęta procedura likwidacyjna, ani nie zostało wydane
zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla
Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub likwidacji
Zamawiającego;
5. zobowiązania, które Zamawiającego zaciągnął na podstawie Umowy stanowią zgodne z prawem i ważne
zobowiązania, wiążące dla Zamawiającego i egzekwowalne wobec niego zgodnie z postanowieniami
Umowy, a osoby podpisujące w imieniu Zamawiającego są odpowiednio umocowane do podpisania Umowy
i innych dokumentów;
6. wszystkie pisemne informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym sprawozdania finansowe
Zamawiającego) w związku z Umową są prawdziwe, kompletne i rzetelne pod wszystkimi istotnymi
względami i Zamawiającemu nie są znane żadne istotne fakty lub okoliczności, o których Wykonawca nie
został poinformowany;
7. w dniu zawarcia Umowy nie istnieje jakakolwiek podstawa wypowiedzenia Umowy, o której mowa w treści
Umowy;
8. nie zalega z płatnościami z tytułu podatków, zobowiązań wobec ZUS i innych ciężarów publicznoprawnych, które
to mogłoby mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy;
9. nie istnieją żadne okoliczności, umowy albo dokumenty, które spowodowałyby istotny negatywny skutek, lub
według oceny Wykonawcy mogłyby spowodować istotny negatywny skutek w działalności, sytuacji prawnej
lub mieniu Zamawiającego lub wpłynąć na zdolność Zamawiającego do wykonania swoich obowiązków
wynikających z Umowy.
Powyższe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy będą uważane za
złożone przez niego, jako odpowiadające prawdzie w każdym dniu spłaty Pożyczki/Kredytu, chyba że co innego
wynikać będzie z oświadczenia Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, stosowne zapisy zostaną wprowadzone do treści Projektu
umowy.
Pytanie 46
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie poniższych zapisów do treści Umowy?
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
a)

spłaty Pożyczki/Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy;

b)

wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, bez uszczerbku dla terminowej spłaty
Pożyczki/Kredytu;

c)

powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu jakiejkolwiek podstawy wypowiedzenia Umowy, o której mowa w
treści Umowy niezwłocznie po jej zaistnieniu;

d)

przedstawienia kopii kompletnej i aktualnej dokumentacji przedstawiającej w pełnym zakresie sytuację
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finansową Zamawiającego (w szczególności sprawozdania finansowe) na żądanie Wykonawcy, w terminie
wskazanym w tym żądaniu;
e)

poinformowania Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub
podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie
przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub likwidacji Zamawiającego;

f)

utrzymywania zabezpieczeń, o których mowa w par 7 Umowy Pożyczki/kredytu przez cały okres trwania
Umowy;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, stosowne zapisy zostaną wprowadzone do treści Projektu
umowy.
Pytanie 47
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie poniższych zapisów do treści Umowy?

Podstawy Wypowiedzenia Umowy
Jeżeli:
Zamawiający nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku
wynikającego z Umowy; lub
jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Zamawiającego w Umowie, które może mieć
wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy, okaże się nieprawdziwe lub błędne co do
faktu lub kwestii prawnych; lub
nastąpią istotne zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Zamawiającego, które w
ocenie Wykonawcy znacznie obniżają jego zdolność do obsługi zadłużenia; lub
jakiekolwiek postanowienie dokumentu zabezpieczenia zostało naruszone lub którekolwiek z
zabezpieczeń ustanowionych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy utraci
ważność, wygasło lub przestanie być egzekwowalne z jakiegokolwiek powodu albo też nastąpiło
istotne w opinii Wykonawcy zmniejszenie wartości któregokolwiek zabezpieczenia; lub
zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wyjawienie majątku, albo
jakiekolwiek inne postępowanie o podobnym charakterze, albo też jeżeli stosowny wniosek nie
został uwzględniony z uwagi na brak wystarczającego majątku, które mogłoby mieć w ocenie
Wykonawcy wpływ na należyte wykonanie Umowy; lub
zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ podmiotu
tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę
kapitałową lub likwidacji Zamawiającego; lub
Wykonawca wypowie jakąkolwiek inną umowę zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą, z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, włączając w to przyczyny wskazane w niniejszym
punkcie,
wówczas Wykonawca może, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Zamawiającego,
wypowiedzieć Umowę, w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia.
Z dniem otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia Wykonawcy o wypowiedzeniu Umowy kwota
niespłaconej Pożyczki/Kredytu wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od
Zamawiającego zgodnie z Umową, stanie się wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w
terminie określonym w zawiadomieniu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 48
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektów umów pożyczki (Pakiet 1 i 2) w ten sposób, że usunie paragraf 8 z
projektów umów?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 49
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji paragrafu 4. ust. 1 dot. nieterminowej spłaty w projektach umów
w ten sposób, że dotychczasowa treść zastąpiona zostanie następującą:
„1. W przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat w całości o okres dłuższy niż połowa okresu
rozliczeniowego, licząc od dnia wymagalności raty Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki/kredytu
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do
zapłaty zaległości i wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapłaty.”
W dotychczasowym brzmieniu uchybienie Zamawiającego może zachodzić na dwa okresy rozliczeniowe, doliczając do
tego czas 15 dni na za zapłatę po wezwaniu, powoduje to, że czas oczekiwania na płatność od Zamawiającego wydłuża
się do 91 dni, co nie wydaje się być okresem uzasadnionym, a dodatkowo prowadzi do nierówności stron oraz może
ograniczyć konkurencyjność złożonych ofert, ze względu na niepraktykowanie w instytucjach finansowych tak długiego
okresu wypowiedzenia. Proponujemy urealnienie terminów, mając na względzie interes Zamawiającego oraz słuszny
interes Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia długość
okresu wskazanego w treści § 4 ust.1 z 45 na 30 dni. Stosowne zamiany zostaną wprowadzone do treści Projektu umowy.
Pytanie 50
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia (projekt weksla in blanco) w przedstawionej
propozycji weksla in blanco dopisać po słowie weksel (w treści blankietu weksla) dopisać wyrazy „na zlecenie”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 51

Czy pierwszy miesiąc okresu finansowania zakończy się w miesiącu następującym po tym, w którym
uruchomiono środki i będzie to zarazem termin płatności pierwszej raty?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak.
Pytanie 52
W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie, kiedy zakończy się pierwszy miesiąc
okresu finansowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.
Pytanie 53

W związku z faktem, że kryterium oceny stanowi cena to prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość naliczenia prowizji od kwoty udzielonego finansowania obok oprocentowania. Kwota prowizji
zostanie wliczona do kwotowej wartości oprocentowania i na tej podstawie zostanie wyznaczona cena oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie dopuszcza.
Pytanie 55

W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o:
1.

Wskazanie maksymalnej wartości prowizji jaką Wykonawca może naliczyć – Wykonawca
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proponuje prowizję stanowiącą 1 % kwoty udzielonego finansowana,
2.

Potwierdzenie, że prowizja będzie płatna przez potrącenie z kwoty udzielonego finansowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dotyczy.
Pytanie 56

Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.
Odpowiedź Zamawiającego: Po upływie okresu karencji.
Pytanie 57

Prosimy o określenie maksymalnej kwoty, którą Zamawiający może wcześniej spłacić.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie określa maksymalnej kwoty.
Pytanie 58
Prosimy o potwierdzenie, że ustanowione zabezpieczenia obejmą kwotę udzielonego finansowania wraz z kosztem jego
udzielenia, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 59

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem niniejszej transakcji był weksel in blanco wraz
z porozumieniem wekslowym.
Odpowiedź Zamawiającego: Informacja o zabezpieczeniu znajduje się treści Ogłoszenia.
Pytanie 60

Prosimy o wskazanie, czy odsetki mają być liczone na ostatni dzień roboczy miesiąca, czy liczone za pełny
miesiąc kalendarzowy, a tylko płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca?
Odpowiedź Zamawiającego: Odsetki mają być liczone za pełny miesiąc kalendarzowy, płatne do ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca.
Pytanie 61

Jeśli Zamawiający oczekuje, aby odsetki były liczone za pełny miesiąc kalendarzowy i płatne ostatniego dnia
roboczego miesiąca to prosimy o zmianę warunków zamówienia poprzez wskazanie, że raty (zarówno
kapitałowe, jak i odsetkowe) będą płatne ostatniego dnia miesiąca, a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od
pracy to płatność rat nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie płatności. Wykonawca
wskazuje, że spłata kapitału w trakcie trwania danego okresu odsetkowego wiąże się z koniecznością
naliczania odsetek od dwóch podstaw kapitałowych. Większość systemów odsetkowych nie posiada
możliwości takiego kalkulowania odsetek, co z kolei prowadzi do konieczności ręcznego liczenia odsetek. Takie
rozwiązanie może prowadzić do zwiększenia kosztów obsługi projektu, co w rezultacie może się przełożyć na
cenę oferty. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany warunków zamówienia, zgodnie
z powyższą propozycją.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia warunki zamówienia poprzez wskazanie, że raty zarówno kapitałowe jak
i odsetkowe będą płatne do ostatniego dnia miesiąca, a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy to płatność rat
nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie płatności.
Pytanie 62

Prosimy o zmianę warunków umowy poprzez wskazanie, że dla pierwszego okresu rozliczeniowego
zostanie przyjęta stawka WIBOR z dnia uruchomienia środków.
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Odpowiedź Zamawiającego: Dla sporządzenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia 31.10.2018r. dla całego okresu
finansowania. Faktyczna stawka WIBOR będzie ustalana zgodnie z zapisami umowy.
Pytanie 63

Prosimy o usunięcie wymogu dołączenia wersji elektronicznej oferty na płycie CD. Wykonawca wskazuje, że
wymóg ten może stanowić utrudnienie dla wielu podmiotów, a oferta może zostać przesłana na prośbę
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania ofert.
Odpowiedź Zamawiającego: Jak w pytaniu nr 19.
Pytanie 64

Prosimy o potwierdzenie, że przed otworzeniem złożonych ofert Zamawiający poda szacowaną wartość
zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje podania szacowanej wartości zamówienia.
Pytanie 65

Czy Zamawiający potwierdza, że miejsce jak i termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w
porozumieniu z Wykonawcą?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 66

Prosimy o wskazanie, co Zamawiający rozumie przez negocjacje użyte w § 10 projektu Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Poprzez negocjacje Zamawiający rozumie próbę pozasądowego porozumienia się stron
w kwestiach spornych.
Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że początkiem 14-dniowego terminu negocjacji będzie np. wezwanie Zamawiającego
do zapłaty zobowiązań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 68

Prosimy o wykreślenie z załączników do umowy podpisanego weksla, ponieważ jest to dokument, który jest
wydawany tylko Wykonawcy i wobec tego nie może stanowić załącznika do wszystkich egzemplarzu umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 69

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sądu właściwego do rozstrzygania sporu na sąd miejsca siedziby
Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 70

W związku z ogłoszeniem konkursu na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust.1 Prawo bankowe)
lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych) dla SPZOZ w Wieluniu z przeznaczeniem na restrukturyzację bieżących zobowiązań
z tytułu pożyczek oraz na spłatę zobowiązań krótkoterminowych, zwracamy się z prośbą skrócenie okresu
finansowania dla pakietu nr 1 do 84 miesięcy, łącznie z 6-miesięczną karencją. Wykonawca wskazuje, że
zmiana warunków konkursu może się przyczynić do zwiększenia grona oferentów, co w rezultacie może się
przełożyć się na wzrost konkurencyjności składanych ofert.
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Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia okres finansowania dla Pakietu 1 ze 106 miesięcy na
84 miesiące, łącznie z 6 miesięczną karencją. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do treści Ogłoszenia oraz Projektu
umowy dla Pakietu 1.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Ogłoszenia
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził
Dyrektor SP ZOZ w Wieluniu
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