
   

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 23.09.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej  207 000 
euro na     usługę udzielenia pożyczki  na kwotę 2.900.000,00  zł (słownie: dwa miliony dziewięćset 
tysięcy )  dla potrzeb Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o Znak: 3702/2014

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 ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,984 i 1047 oraz z 
2014 r.  poz.  423, 768,  811 ,  915 i  1146  )  do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone 
pytania.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych  w imieniu „Pro-Medica” w Ełku 
Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

1  )  Zwracamy się  z  prośbą  o udostępnienie danych  finansowych  z  2012r.,   2013r.  oraz  pierwszego 

półrocza  2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 

zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje oraz opinię ) 

ad 1. Tak. 

2) raport biegłego rewidenta. 

Ad 2. Nie.

3) Prosimy o wskazanie wartości aktualnych zobowiązań spółki wraz z wyszczególnieniem instytucji i kwot 

należnych poszczególnym wierzycielom. - 3.939.156,89 

Prosimy o wskazanie następujących informacji:

aktualnej liczby łóżek - 315

aktualnej  liczby zatrudnionych pracowników,  z wyszczególnieniem liczby lekarzy,  549 osób z umowy o 
pracę, w tym 58 lekarzy z umowy o pracę + 74 lekarzy na kontrakcie.

ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r. - 11.092 

ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. = 1.942 ogółem 

5) Czy spółka planuje w okresie spłaty pożyczki podjąć działania inwestycyjne? Jeśli  tak to prosimy o 

wskazanie przedmiotu inwestycji,  a  także wartości niniejszego przedsięwzięcia.

data:30.01.2013


Ad 5. Wyposażenie bloku operacyjnego.

6) Prosimy o wskazanie czy kwota udzielonego finansowania zostanie przeznaczona na spłatę bieżących 

zobowiązań spółki?

Ad 6 Nie. 

7) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 4, prosimy o udostępnienie listy wierzycieli oraz 

kwot, podlegających zaspokojeniu ze środków udostępnionych przez Wykonawcę.

Ad 7. Nie. 

8)  W  razie  udzielenia  odpowiedzi  negatywnej  na  pytanie  nr  4,  prosimy  o  wskazanie,  jakie  potrzeby 

Zamawiającego zostaną zaspokojone ze środków udostępnionych przez Wykonawcę. 

Ad 8. Opłacenie wykonawstwa robót bud-montazowych i instalacyjnych bloku operacyjnego.

9)  Proszę  o  wyrażenie  zgody  na  naliczanie  odsetek  od  nieopłaconych  terminowo  rat  w  wysokości 

przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC.

ad 9. Odsetki na ustalonym poziomie nie większym niż kredyt lombardowy czyli w trybie art. 359 par. 2 ( 1 ) 

K.C. 

10)  Proszę  o  określenie  kiedy  ma  być  płatna  1.  rata,  czy  w  tym  samym  miesiącu  kiedy  nastąpi 

uruchomienie finansowania?

Ad 10. Od następnego miesiąca po udzieleniu finansowania.

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stałej stopy procentowej i równych rat przez cały 

okres finansowania, eliminując jednocześnie ryzyko zmiennej stopy procentowej i przenosząc to ryzyko na 

Finansującego/Wykonawcę. Podkreślamy, że to rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez publiczne i 

prywatne szpitale, bo pozwala z góry przewidzieć kwotę miesięcznych obciążeń, a także przyczynia się do 

uproszczenia postępowania przetargowego (mniejsza ilość dokumentów) i rozliczeń w 

przedmiotowej  sprawie.  W przypadku  wyboru  tego  wariantu,  proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający 

wymaga 60 równych rat.

Ad 11. Tak.

12)  Proszę  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  koszt  ustanowienia  i  zwolnienia  wszelkich 

zabezpieczeń niniejszej pożyczki (hipoteka, zastaw na ruchomościach) pokrywa Zamawiający. W 



przeciwnym razie proszę o podanie ilości i wartości nieruchomości/ruchomości, który ma być w ten sposób 

zabezpieczony, bo Wykonawca doliczy przedmiotowe wartości do kosztu transakcji.

Ad 12. Tak.

13)  Proszę  o  podanie  szczegółów  dotyczących  nieruchomości/ruchomości  (wycena),  które  mają  być 

przedmiotem zabezpieczenia  niniejszej  pożyczki.  W przypadku,  gdyby  wartość  aktywa  była  niższa  od 

wartości  pożyczki,  proszę  o  podanie  innych  zabezpieczeń  rzeczowych,  co  najmniej  równych  kwocie 

pożyczki i odsetek za okres finansowania.

Ad 13. Nieruchomością jest parking o pojemności 260 miejsc z pełną infrastrukturą techniczna.

14)  Czy Zamawiający sam ubezpieczy nieruchomości/ruchomości  będące przedmiotem zabezpieczenia 

niniejszej pożyczki w zakresie all-risks i dokona cesji  polisy ubezpieczeniowej na Wykonawcę (jedno z 

zabezpieczeń transakcji  koniecznych dla przeprocesowania transakcji,  bezpłatne),  czy też Zamawiający 

oczekuje  ubezpieczenia  tychże  nieruchomości/ruchomości  przez  Wykonawcę?  Jeśli  Wykonawca  ma 

ubezpieczyć przedmiotowy sprzęt proszę o informację co do sposobu płatności składki (jednorazowo co 

roku, czy np. miesięcznie, tu dodatkowo usługa refinansowania składki ubezpieczeniowej i 23% podatku 

VAT).

Ad 14. Tak.

15) Proszę o doprecyzowanie pkt II ppkt 7 SIWZ i określenie, że Zamawiający spłaca nominał pożyczki i 

naliczone do dnia spłaty odsetki.

Ad 15. Tak jak w SIWZ. 

16) Proszę o określenie, Czy załącznik nr 1 do SIWZ to są istotne postanowienia czy umowa jako całość?

Ad 16. Załącznik nr 1 jest projektem przyszłej umowy. 

17) W załączniku nr 1 do SIWZ w par. 3 ust. 2 mowa jest o prowizji płatnej w równych ratach i odsetkach. 

Proszę także o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga 60 równych rat.

Ad 17. W 60 ratach.

18) Proszę o doprecyzowanie par. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ, że weksel będzie wypełniany na całość 

pozostałego do spłaty zadłużenia, czyli po postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności niespłaconej 

części pożyczki.

Ad 18. Tak.

19) Proszę o podanie ilości i wartości umów Zamawiającego z NFZ oraz okresu na jaki są zawarte, które 

będą przedmiotem zabezpieczenia pożyczki. Ponadto, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża 



zgodę na cesję wierzytelności NFZ, gdzie NFZ opłaca poszczególne raty bezpośrednio do Wykonawcy.

Ad 19. Tak. 

20)  W  celu  przygotowania  wiążącej  oferty,  prosimy  o  udostępnienie  dokumentów (przesłanie  skanów 

mailem na adres Wykonawcy, publikacja na stronie Zamawiającego), które są dla Wykonawcy niezbędne 

do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego.

Lista dokumentów:

- bilans i rachunek zysków i strat za 2012 i 2013 rok (dokumenty jawne na podstawie art. 69 Ustawy o 

rachunkowości) oraz za pierwsze półrocze 2014 r. oraz F01 na koniec czerwca 2014 r.

- zestawienie zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, z podaniem w szczególności kwot 

pozostałych do spłaty, przedmiotu finansowania oraz terminów spłat.

Ad 20. Dokumentacja zamieszczona na stronie zamawiającego.

21)  Mając  na uwadze ilość  pytań,  uprzejmie  proszę o  wydłużenie  terminu  składania  ofert  o  7  dni  od 

założonego.

Ad 21. Tak. 

22) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do SIWZ i do projektu umowy dot. zapłaty 

dodatkowej  prowizji  w wysokości  1,00% kwoty  pożyczki  w  przypadku  wcześniejszej  spłaty  całości  lub 

części pożyczki w ciągu pierwszych 24 miesięcy.

Ad 22 Tak.

23) Prosimy o wskazanie calu na jaki Zamawiający przeznaczy udzieloną kwotę pożyczki.
Ad 23. Opłacenie wykonawstwa robót bud-montazowych i instalacyjnych bloku operacyjnego.

24. Prosimy o podanie informacji dot. Zamawiającego tj. liczby łóżek. 
Ad 24. 315. 
25) Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi 
jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu.
Ad 25. Wszystko jest własnością spółki.
26)  Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości  postawienia  pożyczki  w stan 
natychmiastowej  wymagalności  w  przypadku  opóźnień  w  płatności  rat  i  ewentualne  podanie  okresu 
opóźnień  w  płatnościach,  po  upływie  którego  Wykonawcy  przysługuje  w/w  uprawnienie  (wykonawca 
proponuje  30 – dniowy termin). 
Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie 
możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie 
zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć 
na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.
Ad 26.  90 dni. 



27 ) Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie 
przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości  1,5 razy stopa odsetek ustawowych,  nie 
więcej  niż  odsetki  maksymalne,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  tego  zapisu  do  umowy 
pożyczki?
Ad 27. Nie.

28. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy 
poniższego  zapisu  –  „Umowa  wchodzi  w  życie  z  dniem  złożenia  ostatniego  podpisu  przez  osobę 
reprezentującą  Wykonawcę.  Dzień  zawarcia  umowy  jest  odnotowywany  przy  nazwisku  reprezentanta 
Wykonawcy. 
Ad.28. Nie.
29. Prosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 4 projektu umowy i nadanie mu brzmienia: 
„Ewentualne spory powstałe na tle  wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 
uwagi na siedzibę Wykonawcy.”
Ad 29. Nie.
30) Dla celów porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć jednorazową wypłatę całej 
kwoty pożyczki w dniu 15.09.2014r. 
Taki  zabieg  pozwala  na  zapewnienie  porównywalności  oraz  transparentności  ofert  składanych 
Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.
Ad 30.  Zamawiający wskazał w SIWZ w pkt II że do celów obliczeniowych należy przyjąć datę 15.09.2914 
r. 

31)  Prosimy o potwierdzenie,  że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż  termin 
wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie 
wartości  umowy  w  stosunku  do  wartości  oferty,  a  taka  konieczność  mogłaby  zaistnieć  w  przypadku 
wcześniejszego uruchomienia pożyczki. 
Ad 31. Tak.

32) Prosimy o wskazanie terminu spłaty pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej pożyczki. W rozdziale II pkt 3 
SIWZ Zamawiający wskazuje, że pierwszą datą spłaty pożyczki jest 31.11.2014 r., natomiast w § 3 pkt 1  
wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że spłata pożyczki wraz z odsetkami będzie dokonywana ostatniego 
roboczego dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym pożyczka została postawiona do dyspozycji 
Zamawiającego. 
Ad 32. Od następnego miesiąca po uruchomieniu pożyczki. 

33) Prosimy o potwierdzenie, że okresy odsetkowe z wyjątkiem pierwszego rozpoczynają się pierwszego, a 
kończą ostatniego dnia miesiąca, pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu uruchomienia środków i 
kończy ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność pierwszej raty kapitałowej. W przypadku 



odmiennej interpretacji prosimy wskazać jak mają być liczone okresy odsetkowe. 

Ad 33. Tak.

34) Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy może stanowić oprocentowanie oraz prowizja.
Ad 34. Tak.

35. Ze względu na brak precyzyjnego określenia kosztu umowy pożyczki w postaci prowizji, a co za tym 
idzie,  brak  pewności  Wykonawców co  do  oczekiwanego  sposobu  kalkulacji  ceny ofertowej,  prosimy o 
doprecyzowanie maksymalnej wartości prowizji (Wykonawca proponuje maksymalnie 1% kwoty pożyczki).
Ad 35. Nie.
36) Prosimy o potwierdzenie, że prowizja będzie spłacana w 60 równych ratach (z zastrzeżeniem że jeśli 
nie  będzie  możliwości  jej  podzielania  na równe raty,  ostatnia  będzie  ratą wyrównującą)  wraz  z  ratami 
kapitałowymi, oraz że w przypadku wcześniejszej spłaty prowizja jest płata w pełnej wysokości, nie podlega 
zwrotowi ani zmniejszeniu. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać terminy spłaty prowizji. 
Ad 36. W 60 ratach.
37) Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą 
liczbę dni, a rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje 
zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 
366 dni?
Ad 37. Zgodnie z art. 144K.C.
38. W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 60 równych rat kapitałowych, prosimy o 
potwierdzenie,  iż  należy  przyjąć  59  rat  kapitałowych  w  wysokości  48.333,33  zł  oraz  ostatnią  ratę 
wyrównującą w wysokości 48.333,53 zł.
Ad 38. Tak.
39) Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu złożenia oferty? Określenie 
konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (przykładowo WIBOR 6M z dnia 
01.09.2014 r.)

Ad 39. Tak. 15.09.2014 r

40.  Prosimy  Zamawiającego  o  wskazanie  terminu  zawiadomienia  o  aktualizacji  harmonogramu  przez 
Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni).
Ad 40. Natychmiast po zmianie nowej stawki nie dłużej niż 7 dni.
41) Prosimy o potwierdzenie,  że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy 
WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do 
umowy.
Ad 41.  Tak. 

42) Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować 150% wartości 
umowy? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy wskazać do jakiej wartości będzie udzielone 



zabezpieczenie? 
Ad 42.  100%

43)  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  koszty  ustanowienia  zabezpieczeń  będą  pokrywane  przez 
Zamawiającego?
Ad 43. Tak.

44)  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy  pożyczki  zapisu,  zgodnie  z  którym 
udostępnienie  Zamawiającemu kwoty pożyczki  nastąpi  pod warunkiem ustanowienia  zabezpieczenia  w 
postaci weksla in blanco? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o odpowiednią zmianę treści §5 
ust. 3 wzoru umowy.
Ad 44. Tak jak w §5 ust. 3.

45) Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących zabezpieczenia spłaty umowy pożyczki. W rozdziale II 
pkt 4 SIWZ, Zamawiający wskazuje, że zabezpieczeniem będą weksel in blanco oraz cesja z kontraktu z 
NFZ, natomiast w § 5 wzoru umowy pożyczki Zamawiający jako zabezpieczenie dopuszcza weksel, cesję z 
kontraktu z NFZ, hipotekę, cesję praw z polisy. 
Ad 45 . Tak jak we wzorze umowy.
46)  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  uruchomienie  środków  nastąpi  po  ustanowieniu  wszystkich 
wskazanych w SIWZ zabezpieczeń oraz po przedstawieniu wniosku o uruchomienie środków?
W § 2 wzoru umowy pożyczki Zamawiający wskazuje, że uruchomieni środków nastąpi w terminie 2 dni od 
złożenia wniosku o uruchomienie oraz po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Z kolei 
w  §5  ust.  5  wzoru  umowy  Zamawiający  wskazuje,  iż  uruchomienie  środków nastąpi  pod  warunkiem 
uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ.
Prosimy  o  ujednolicenie  zapisów  i  jednoznaczne  określenie  od  jakich  czynników  jest  uzależnione 
uruchomienie środków. 
Ad 46. Tak.
47)  W  przypadku  zgody  na  cesję  wierzytelności  z  kontraktu  NFZ,  czy  Zamawiający  zobowiązuje  się 
aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była 
w pełni zabezpieczona?
Ad 47. Tak.
48) W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z 
Wykonawcą  odrębną  umowę  cesji  z  kontraktu  z  NFZ  na  wzorze  Wykonawcy  celem  zabezpieczenia 
udzielanej kwoty usługi finansowej? 
Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu 
których  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  realizacji  zabezpieczenia.  Czy  Zamawiający  oczekuje 
dołączenia wzoru umowy cesji do oferty?
Ad 48. Nie.
49)  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy  pożyczki  zapisu  zgodnie  z  którym 
udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ?
Ad 49. Tak.



50)  W  przypadku  cesji  wierzytelności  z  kontraktu  NFZ,  czy  Zmawiający  potwierdza,  że  udostępni 
Wykonawcy kopię  kontraktu z NFZ?
Ad 50. Tak.

51) W przypadku cesji  wierzytelności  z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt,  mający być 
przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli  tak, 
prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.
Ad 51. Tak , zgodnie z  zestawieniami. Strona internetowa zamawiającego.
52) W przypadku zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci hipoteki,  prosimy o 
określenie rodzaju nieruchomości, wskazanie jej wartości oraz o podanie numeru księgi wieczystej.
Ad  52.  Tak,  nieruchomość  będzie  wydzielona  w  oddzielnej  księdze  wieczystej,  wartość  zostanie 
oszacowana. 
53. Czy Zmawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia hipoteki 
w przypadku zgody na wprowadzenie zabezpieczenia w takiej postaci? Do dokumentów tych należą: 
 statut zgodę podmiotów uprawnionych wypis z Księgi Wieczystej operat szacunkowy
Ad 53. Tak.
54. Prosimy o ujednolicenie zapisów dot. zabezpieczenia w postaci hipoteki. W § 2 wzoru umowy pożyczki 
Zamawiający  wskazuje,  że  uruchomieni  środków  nastąpi  w  terminie  2  dni  od  złożenia  wniosku  o 
uruchomienie oraz po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Z kolei w §5 ust. 7 wzoru 
umowy  jest  zapis,  iż  oryginał  aktu  notarialnego  zawierającego  oświadczenie  o  ustanowieniu  hipoteki 
nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy pożyczki.  
Ad 54. Tak, Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.   
55) W Czy Zamawiający potwierdza,  że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji  praw z polisy na 
wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia kwoty będącej przedmiotem finansowania?
Ad 55. Nie.
56) W §5 ust.  8 wzoru umowy Zamawiający pisze o cesji  praw z polisy,  że będzie zawarta zgodnie z  
załącznikiem.  W  związku  z  tym  prosimy  o  udostępnienie  wzoru  umowy  cesji  praw  z  polisy  lub  o 
potwierdzenie, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji praw z polisy na wzorze Wykonawcy celem 
zabezpieczenia kwoty będącej przedmiotem finansowania. 
Ad 56.  Nie.
57.) Czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód 
opłacenia składki?
Ad 57 . Tak.
58)  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy  pożyczki  zapisu,  zgodnie  z  którym 
uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji praw z polisy?
Ad 58.  Nie.
59) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym uruchomienie środków 
nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ubezpieczyciela na cesję z polisy ubezpieczeniowej, ustanowioną 
w celu zabezpieczenia umowy?
Ad 59. Nie. 



60) Czy zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis :
„W  razie  zaistnienia  jednego  lub  więcej  zdarzeń  opisanych  w  poniższym  punkcie,  Wykonawca może 
postawić  pozostałą  do  zapłaty  część  długu  w  stan  natychmiastowej  wymagalności  poprzez  złożenie  
Zamawiającemu stosownego oświadczenia. 

Niewypłacalność.  Zamawiający  (i)  ulegnie  przymusowej  lub  dobrowolnej  likwidacji;  lub  (ii) trwale 
zaprzestanie  płacenia  swoich  długów  w  terminie  ich  wymagalności;  (iii)  uzna  na  piśmie  swoją  
niewypłacalność;  lub  (iv)  będą  istniały  podstawy  do  wszczęcia  wobec  Zamawiającego  postępowania  
upadłościowego na mocy ustawy z dnia  8 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60,  
poz. 535, z późn. zmianami); 
Naruszenie  innych  umów przez  Zamawiającego: Zostanie  zażądana  przez  instytucję  finansową spłata  
jakiegokolwiek  istotnego  zadłużenia  finansowego  Zamawiającego lub  innej  spółki  z  jego  grupy  przed  
pierwotnie ustalonym w jakiejkolwiek umowie terminem wymagalności  na skutek naruszenia warunków  
umowy lub, gdy  Zamawiający lub inna spółka z jego grupy nie dokona spłaty jakiegokolwiek istotnego  
zadłużenia finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego ustalonego terminu do  
zapłaty;
Orzeczenia. Jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub decyzji nakazujących zapłatę kwot zasądzonych 
od  Zamawiającego lub jakiekolwiek inne orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności pieniężnej) wydane w  
stosunku  do Zamawiającego lub  dotyczące  Zamawiającego,  które  spowoduje  lub  będzie  mogło 
spowodować według oceny Wykonawcy negatywną zmianę w działalności gospodarczej, majątku, sytuacji  
finansowej  Zamawiającego lub, które negatywnie wpływa lub mogłoby wpłynąć na zgodność z prawem,  
ważność lub wykonalność niniejszej umowy; 
Istotna Negatywna Zmiana: Nastąpi zdarzenie lub seria zdarzeń, które w uzasadnionej ocenie Wykonawcy  
dają  podstawy  do  uznania,  że  w  istotny  sposób  zostanie  ograniczona  zdolność  Zamawiającego do 
wykonywania jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;

Pozostałe  Przyczyny  Postawienie  w  Stan  Wymagalności: Zamawiający  nie  wykona  lub  nie  będzie  
przestrzegał jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszej umowie.
Zaprzestanie prowadzenia działalności: Zamawiający zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wycofanie zezwoleń: Zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody i zezwolenia lub  
inne  licencje  umożliwiające  Zamawiającemu  wykonanie  swych  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  
umowy.”
Ad 60 Nie.
61) Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i 
okres bieżący;
załączników do specyfikacji w wersji edytowalnej; 
ad 61. Tak.
62) kopii polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki  - ad NIE. 
w przypadku zgody na cesję z NFZ, -  ad TAK.  kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić 



przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok.
w  przypadku  zgody  na  ustanowienie  hipoteki,  wypisu  z  KW,  operatu  szacunkowego   nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, zgodę podmiotów uprawnionych.- ad . TAK. 
Ad 62. 
63) Prosimy o potwierdzenie, że 15.09.2014 r. należy przyjąć jako datę uruchomienia pożyczki (do celów 
obliczeniowych). 

Ad 63 Tak. 

64)  Prosimy o  potwierdzenie,  że  pierwsza  rata  kapitału,  pierwsza  rata  odsetkowa i ewentualna 
pierwsza rata prowizji będą płatne 30.11.2014 r. 

ad 64. Od następnego miesiąca po udzieleniu finansowania.

65) Prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji.

Ad 65. Spłata prowizji w 60 ratach. 

66) Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (2.900.000,00 zł) na 60 równych rat 
zwracamy się z prośbą o wskazanie 60 kwot rat kapitałowych.

Ad 66. Tak. 

67) Prosimy o podanie daty (data ta może być czysto teoretyczna – wykorzystana jedynie w 
procesie obliczenia ceny i składania ofert) notowania stawki WIBOR 6M.

Ad 67, 15.09.2014 r.

z poważaniem: 

 



  



                                                   


