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MCLChPiG –Gr.IVA/ 17/ZO/2016                                                                 Otwock, dnia 06.06. 2016 r. 
 
 
Dotyczy : Zapytania ofertowego  na: usługi bankowe; udzielenie pożyczki 1 000 000,00 pln Nr Sprawy 7/ZO/16 
 
 Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :  

 
1. O jaką zmienną stopę ma być oparte oprocentowanie, o którym mowa w punkcie 4 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia? Proponujemy W1M. 
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy  wibor – 1miesięczny. 
2. Prosimy o wskazanie z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR w celu obliczenia oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego :  zamawiający dookreśla: 31.05.2016 r 
3. 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? W Opisie przedmiotu zamówienia brak 
jest takiej informacji. Wskazanie jednakowych danych wszystkim Wykonawcom umożliwi złożenie 
porównywalnych ofert. 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy   
4. W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty  środków. 
Odpowiedź Zamawiającego :  14.06.2016r 
5. Prosimy o zaakceptowanie spłaty kapitału i odsetek w ostatnim dniu miesiąca. 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 
6. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o informację, czy odsetki mają być naliczane miesięcznie a 

tylko płatne 25 dnia każdego miesiąca, czy też okresy odsetkowe mają być zbieżne z datami płatności 
rat? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie dotyczy 
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? 
Odpowiedź Zamawiającego :   Tak. 
8. Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie terminu spłaty, o której 

mowa w punkcie 7 Opisu przedmiotu zamówienia? Proponujemy 14 dni. 
Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy  . 
9. Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Nie. 
10. Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia 

wekslowego było warunkiem wypłaty środków? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 
11. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze 

wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 
12. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności 

wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z 
NFZ 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie. 
14. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu instytucje finansowe nie będące bankami? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 
15. Czy termin wypłaty środków liczony jest w dniach roboczych? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Tak. 



16. W tytule przedmiotu Zamówienia jest zawarta informacja o 36 miesięcznym okresie finansowania. W 
punkcie 3  Opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiający informuje, że spłata pożyczki następować 
będzie w 36 malejących ratach  miesięcznych po okresie czteromiesięcznej karencji od 25/09/2016 r. 
Prosimy o wybranie jednego z wariantów w jaki sposób ma być sporządzony harmonogram lub 
wskazanie innego, jakiego oczekuje Zamawiający: 
a) Rata kapitałowa Nr 1-4: po 0 zł,  

   Nr 5-36: po 31 250 zł  
b) Rata kapitałowa Nr 1-4: po 0 zł 

         Nr 5-39: po 27 777,78 zł 
         NR 40: rata wyrównująca 27 777,70 zł 

Odpowiedź Zamawiającego :  36 rat od dnia wypłaty ,w tym 4-miesięczny okres karencji. 
17. Prosimy o udostępnienie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza wypełnienie zamieszczonego na stronie formularza 
ręcznie . 
18. Prosimy o udostępnienie danych finansowanych za rok 2015.  
Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający udostępnił na stronie internetowej  bilans na 31.122015r  
 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl  


