
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data: 10.08.2012  r.

Dotyczy:  Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla potrzeb 

Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o (Znak Postępowania: 3730/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do 

Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

1. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z  
umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o  
okres 30 dni. W razie wyrażenia zgody na inny okres prosimy o jego wskazanie. Powyższe nie będzie stanowiło dodatkowego 
obciążenia  dla  Zamawiającego  w  przypadku  terminowego  realizowania  zobowiązań  przez  Zamawiającego,  stanowiąc 
jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie dla Wykonawcy skutkujące obniżeniem ceny ofertowej. 

2. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przewidują odsetki za opóźnienie w zapłacie 
raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

3. Prosimy o ujednolicenie terminów pierwszej spłaty raty pożyczki . W harmonogramie pierwszą datą spłaty jest 31.12.2012 r.,  
natomiast w treści SWIZ spłata rozpoczyna się od 1.11.2012 r. 

4. Prosimy o ujednolicenie terminów uruchomienia  pożyczki . W harmonogramie uruchomienie przewidziane jest na 30.11.2012 
r., natomiast w treści SWIZ uruchomienie przewidziane jest na  1.11.2012 r. 

5.  Ze  względu  na  fakt,  iż  w  nazwie  przedmiotu  zamówienia  widnieje  słowo  „pożyczka”  natomiast  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia Zamawiający posługuje się pojęciem kredytu prosimy o potwierdzenie, iż dopuszczalnym jest złożenie oferty 
na pożyczkę przez instytucje nie będące bankami w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. 

6. Ze względu na długi okres spłaty pożyczki Wykonawca wnioskuje o oparcie oprocentowania na zmiennej stopie procentowej  
WIBOR 6M. 
W przypadku zgody prosimy o odpowiedź,  na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR w celu złożenia oferty ? Określenie  
konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (przykładowo WIBOR z dnia 8.08.2012 r.).

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje kalkulacji oferty w oparciu o równe raty kwoty głównej. 

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztu pożyczki w postaci prowizji? W przypadku zgody 
prosimy o określenie warunków spłaty prowizji:

a. Czy będzie płatna w równych 30 ratach wraz z pierwszymi 30 ratami kapitałowymi tj. od 31.12.2012 r. do 
31.05.2015 r. ?

b. Czy będzie płatna w ciągu 14 dni od uruchomienia pożyczki ?
c. Czy będzie płatna przez potrącenie z kwoty pożyczki?
W przypadku wyboru wariantu b lub c prosimy o określenie maksymalnej wartości prowizji. 

9. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu spłaty pierwszej raty, ponieważ zgodnie z informacjami  
zawartymi w SIWZ jest to data 01.11.2012, a według harmonogramu spłat 31.12.2012. Powyższe zmiany prosimy 
uwzględnić również w harmonogramie spłat pożyczki.
10. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż dla celów obliczeniowych, datą uruchomienia (wypłaty) środków 
jest data 01.11.2012.
11.  Prosimy  o  odpowiedź  czy  w przypadku  jeżeli  wewnętrzne  procedury  Wykonawcy przewidują  odsetki  za 
opóźnienie w spłacie raty, w wysokości odsetek maksymalnych, Zamawiający wyrazi na to zgodę i wprowadzi do 
Umowy pożyczki paragraf:

§
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„1. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę terminów spłaty pożyczki określonych w harmonogramie spłaty  
stanowiącym załącznik do umowy, Pożyczkobiorca zapłaci od niezapłaconej w terminie raty pożyczki odsetek w wysokości  
odsetek maksymalnych.
2. Odsetki od niezapłaconej w terminie raty pożyczki będą naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności  
określonego w harmonogramie spłaty stanowiącym załącznik do umowy”.

12) Prosimy o potwierdzenie czy prowizja będzie spłacana w 60 miesięcznych ratach?
13) Ze względu na długi okres finansowania prosimy o zgodę na zmianę oprocentowania pożyczki na zmienną 
stopę w oparciu o WIBOR 3M.
14) Prosimy o zmianę w paragrafie 2 podpunkt 2 terminu wykonania umowy z 2 do 7 dni od złożenia wniosku o 
uruchomienie pożyczki.
15) Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia do umowy pożyczki paragrafu: 

§…
„W  razie  stwierdzenia  przez  Pożyczkodawcę,  że  warunki  udzielenia  pożyczki  lub  jej  spłaty  nie  zostały  dotrzymane,  
Pożyczkodawca może:
a) zażądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia pożyczki,
b) wypowiedzieć Umowę w całości lub w części z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, oraz zażądać od  
Pożyczkobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami”.

16) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w punkcie 8 Wzoru Formularza Oferty odnośnie „Dokumenty z  
pkt.VI SIWZ”, Zamawiającemu chodziło o cyfrę V czy VI SIWZ?
17)  Prosimy  o  poprawienie  we  wzorze  umowy ilość  członków  Zarządu  spośród  wymienionych,  którzy  będą 
podpisywać się na umowie.
18) Prosimy o zmianę w paragrafie 2 punkt 2:  „Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kwoty pożyczki w  
terminie 2 dni od złożenia wniosku o uruchomienie pożyczki”.
 19) Prosimy o zmianę w paragrafie 2 punkt 4: „Pożyczka będzie podlegała stałemu oprocentowaniu w okresie  
obowiązywania umowy od malejącego kapitału”.
20) Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące zabezpieczenia umowy w 
postaci zastawu rejestrowego:

a) Na czym będzie ustanowiony zastaw rejestrowy,
b) W jakim terminie Zamawiający przewiduje ustanowienie zastawu rejestrowego,
c) Jaka jest wartość zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego
d) Czy Zamawiający przewiduje przedstawienie przez Wykonawcę projektu umowy o zabezpieczenie w postaci zastawu 
rejestrowego?

21) Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje przedstawienie przez Wykonawcę wzoru weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową?
22) Prosimy o doprecyzowanie w paragrafie 7 punkt 1 ilości podpunktów, ponieważ ilość podpunktów zawarta we 
wzorze umowy jest inna niż w SIWZ XIV punkt 3.
23) Prosimy o odpowiedz, czy w sytuacji zaakceptowania powyższych zapytań Zamawiający sam dokona zmiany 
w załącznikach przetargowych.

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy, że:

Ad. 1. NIE

Ad. 2. NIE . 

Ad. 3. 31.12.2012 r.

Ad. 4. 30.11.2012 r.

Ad. 5. Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ

Ad. 6. NIE.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza podział kwoty głównej pożyczki na 59 równych rat po 13.333,33 i ostatnia ratę w wysokości 

13.333,53 zł 

Ad. 8. Tak.

a) NIE.

b) NIE

c) NIE 
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Ad. 9. 31.12.2012 r.

Ad. 10. 30.11.2012 r.

Ad. 11. Dopuszczamy naliczanie odsetek od nieterminowych spłat. Zamawiający prosi o doprecyzowanie czym są odsetki 

maksymalne? 

Ad. 12. TAK.

Ad. 13. NIE.

Ad. 14. NIE.

Ad 15. NIE. 

Ad.16.  Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ

ad 17. Zarząd składa się z 3 osób, a dwie z nich będą podpisywały umowę. 

Ad 18. NIE.

Ad 19. NIE.

Ad 20  Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ.

Ad 21. NIE.

Ad.22.  Zamawiający dokonał modyfikacji  SIWZ

Ad 23. TAK.

Z poważaniem
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