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O D P O W I E D Z 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Zakup (dostawę) aparatu USG wraz z jego finansowaniem w formie pożyczki" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
1. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  

"Dynamika systemu min.230 dB"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Dynamika systemu min.200 dB"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  

"Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali  
Panel dotykowy wyposażony w wyświetlana klawiaturę do wpisywania danych pacjenta;  
Panel dotykowy wyposażony w funkcje regulacji map szarości w postaci suwaków;"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 9 cali  

Panel dotykowy wyposażony w wyświetlana klawiaturę do wpisywania danych pacjenta;  

Panel dotykowy wyposażony w funkcje regulacji map szarości w postaci suwaków;"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw Cineloop): min. 15 000 klatek. 
 Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 12000 klatek.  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
5. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  

"Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 misek (przy zerowym kącie bramki)"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 3,0 misek (przy zerowym kącie bramki)"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 



6. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste)"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 1 kursor (linia prosta)"  
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
„Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste)"  
Wnoszę o usunięcie zapisu.  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
8. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych"  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
9. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 15 mm"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +j- 30 stopni"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
11. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 70 stopni 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
12. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map"  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map"  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
13. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Głowice ultradźwiękowe - (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie 
wiązki w dwóch płaszczyznach)"  
Wnoszę o usunięcie zapisu.  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
14. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
Głowica elektroniczna Liniowa szeroko pasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.  
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0  - 13,0 MHz.  
Liczba elementów: min. 190  
Szerokość pola skanowania max. 40 mm  

Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  



Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ 
Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,00 – 13,00  MHz.  
Liczba elementów: min. 190  
Szerokość pola skanowania max. 40 mm  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
15. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe dla dorosłych, 
pediatryczne i neonatologiczne."  
Wnoszę o usunięcie zapisu.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
16. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę liniową min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 
elementów, szerokość skanu min. 50 mm, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma 
częstotliwości, obrazowanie trapezowe i rombowe."  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
„Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę liniową min. 5,0-13,0 MHz, min. 256 elementów, 
szerokość skanu min. 50 mm, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości, obrazowanie 
trapezowe i rombowe."  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
17. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą 
automatycznie), min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma 
częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek .. "  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą 
automatycznie), min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma 
częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vel/sek."  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
18. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę endovaginalną 3D/4D (skanującą 
automatycznie), min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma 
częstotliwości."  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu:  
"Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę endovaginalną 3D/4D (skanującą 
automatycznie), min. 5,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma 
częstotliwości."  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
19. Zamawiający stawia następujące wymaganie:  
"Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex 2,0-6,0 MHz, min. 190 
elementów, kąt min. 60 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, z 
centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę."  
Wnoszę o usunięcie zapisu.  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
20. Prosimy o podanie informacji dot. Zamawiającego tj. liczby łóżek.  

Odpowiedź: 170 łóżek 



21. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 
stanowi jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dzierżawionego majątku trwałego, zestawienie leasingów 
zostało zamieszczone na stronie. 

 
22. 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 na to zgodę?  

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
23. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli, zgodnie z którą 
w przypadku zwłoki w zapłacie raty pożyczki, pożyczkodawca będzie uprawniony do pisemnego 
wezwania pożyczkobiorcy, aby w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wezwania, 
uregulował zaległość, a po bezskutecznym upływie tego terminu, pożyczkodawca uprawniony 
będzie do postawienia pozostałej (niespłaconej) kwoty pożyczki w stan natychmiastowej 
wymagalności.    
 
24. 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.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

25. Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie terminu uruchomienia kwoty 
pożyczki (konkretna hipotetyczna data, np. 15.07.2014 r.) i potwierdzenie, 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: Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny pożyczki należy przyjąć 
jednorazową wypłatę całej kwoty. Nie jest możliwe wskazanie zarówno konkretnej kwoty 
pożyczki, jak i terminu jej wypłaty. Podstawą określającą wartość i termin dokonania wypłaty 
przez pożyczkodawcę będzie faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę na rzecz 
pożyczkobiorcy, przy czym wypłata uzależniona będzie od prawidłowego wykonania warunków 
dostawy aparatu USG (zgodność z SIWZ i umową). 
  
26. 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.  

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa aparatu USG wraz z 
finansowaniem. Podstawą określającą wartość i termin dokonania wypłaty przez 
pożyczkodawcę będzie faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę na rzecz pożyczkobiorcy, 
przy czym wypłata uzależniona będzie od prawidłowego wykonania warunków dostawy aparatu 



USG (zgodność z SIWZ i umową). Przy takim założeniu nie ma możliwości zwiększenia wartości 
umowy w stosunku do wartości wybranej oferty.   
 
27. Prosimy o podanie informacji w jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

wpłaty na rzecz sprzedawcy aparatu USG od momentu otrzymania od Zamawiającego pisemnej 
informacji potwierdzającej dostarczenia aparatu USG do siedziby Zamawiającego, w przypadku 
gdy informacja ta zostanie przekazana po terminie płatności wskazanym w fakturze VAT (o 
której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy pożyczki). 

Odpowiedź:  
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa aparatu USG wraz z finansowaniem. 
Podstawą określającą wartość i termin dokonania wypłaty przez pożyczkodawcę będzie faktura 
VAT wystawiona przez sprzedawcę na rzecz pożyczkobiorcy, przy czym wypłata uzależniona 
będzie od prawidłowego wykonania warunków dostawy aparatu USG (zgodność z SIWZ i 
umową). Przy takim założeniu nie ma możliwości zaistnienia sytuacji opisanej w pytaniu. 
  
28. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata środków nastąpi po uzyskaniu pisemnej informacji, o której 

mowa w powyższym pytaniu oraz po wystawieniu faktury VAT.  
Odpowiedź:  
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa aparatu USG wraz z finansowaniem. 
Podstawą określającą wartość i termin dokonania wypłaty przez pożyczkodawcę będzie faktura 
VAT wystawiona przez sprzedawcę na rzecz pożyczkobiorcy, przy czym wypłata uzależniona 
będzie od prawidłowego wykonania warunków dostawy aparatu USG (zgodność z SIWZ i 
umową). Przy takim założeniu dostawca ściśle współpracuje z pożyczkodawcą. 
 
29. W związku z zapisami § 1 ust. 6 prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje równych rat 

kapitałowo-odsetkowych, czy równych rat kapitałowych.  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spłaty w równych ratach kapitałowo-odsetkowych. 
 
30. Prosimy o  doprecyzowanie § 1 ust. 6, że spłata będzie następowała w równych ratach (w 

zależności od odpowiedzi na powyższe pytanie: w równych ratach kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych) z zastrzeżeniem, iż ostatnia będzie ratą wyrównującą.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ostatnia rata (kapitałowo-odsetkowa) będzie ratą 
wyrównuj ącą. 

 
31. Prosimy o potwierdzenie, że termin pierwszej raty przypada na 30 dni od daty dostarczenia 

aparatu USG do siedziby Zamawiającego, natomiast termin spłaty kolejnych rat przypada 
ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać 
terminy spłat rat.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapłata pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni, 
licząc od daty dostarczenia aparatu USG, a kolejnych rat z terminem na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego, przy czym w przypadku raty drugiej, termin jej płatności przypadnie 
na kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym dokonano wpłaty 
pierwszej raty.  
 
32. Prosimy o zmianę zapisu § 1 ust. 7 i nadanie mu następującego brzmienia:  

„Oprocentowanie pożyczki wynosi .....% w skali roku i ma ono charakter stały. Za dzień zapłaty 
strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. Zwłoka w zapłacie 
może skutkować prawem Pożyczkodawcy do naliczania odsetek …………………...” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 7 umowy pożyczki, który 
otrzymuje brzmienie: „Oprocentowanie pożyczki wynosi .....% w skali roku i ma ono charakter stały. 
Za dzień zapłaty strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. Zwłoka w 
zapłacie może skutkować prawem Pożyczkodawcy do naliczania odsetek ustawowych” 

 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie do umowy 
pożyczki następujących zapisów:  



„Pożyczkobiorca jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Pożyczkodawcy dokument 
potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod 
rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy 
Pożyczkodawcy”. Wprowadzenie powyższego zapisu umożliwi Stronom umowy prawidłowe i 
sprawne jej rozliczanie. 

Odpowiedź: Wobec zgody na klauzulę umowna o treści wskazanej w poprzednim punkcie, zapis 
zbędny. 
  
33. Prosimy o zmianę terminów z dwóch dni, o których mowa w § 5 ust. 2, § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 5 na 

dwa dni kalendarzowe.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
34. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma 

rzeczywistą liczbę dni i 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. 

Odpowiedź:  rok należy liczyć jako trzysta sześćdziesiąt pięć dni a miesiąc ma rzeczywistą liczbę 
dni. 

 
35. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość 

umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie. 
 
36. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 

Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.  
 
37. Czy Zmawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia 

zastawu rejestrowego? Do dokumentów tych należą:  
• kopia umowy sprzedaży,  
• kopia faktury nabycia,  
• kopia protokołu odbioru 
• zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku, gdy sprzęt jest 

fabrycznie nowy dokument nie jest wymagany) 
• kopię specyfikacji urządzeń 

 
Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie, a nie zastaw rejestrowy. 
 
38. Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę zastawu rejestrowego na 

wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? 
Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie, nie zastaw rejestrowy. 
 
39. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym 

uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy zastawu rejestrowego? W przypadku 
odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do 
ustanowienia tego zabezpieczenia. 

Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie, nie zastaw rejestrowy. Załącznikiem do SIWZ jest projekt umowy pożyczki 
wraz z przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy ruchomej. Umowa ta zostanie 
podpisana z wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne oferentem, na zasadach i 
terminach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 



40. Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę przewłaszczenia przed 
ustanowieniem zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy? 

Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie, nie zastaw rejestrowy. Załącznikiem do SIWZ jest projekt umowy pożyczki 
wraz z przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy ruchomej. 
 
41. W związku z możliwością ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji praw z 
polisy danego majątku ruchomego mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia? 

Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie, nie zastaw rejestrowy. Zamawiający nie przewiduje cesji praw z polisy.  
 
42. W przypadku zgody na cesję praw z polisy, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z 

Wykonawcą odrębną umowę cesji praw z polisy na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia 
kwoty będącej przedmiotem finansowania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje cesji praw z polisy. 
 
43. W przypadku zgody na cesję praw z polisy, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni 

Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód opłacenia składki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje cesji praw z polisy. 

 
44. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym 

uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji praw z polisy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje cesji praw z polisy. 

 
45. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym 

uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ubezpieczyciela na cesję z 
polisy ubezpieczeniowej, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje cesji praw z polisy. 
 

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla in 
blanco? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
47. W przypadku zgody na wprowadzenie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, 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 negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający 
wystawi weksel In blanco. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

48. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem pożyczki będą łącznie wszystkie prawne 
zabezpieczenie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: zabezpieczeniem umowy pożyczki będzie przewłaszczenie aparatu USG na 
zabezpieczenie. 

 
49. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa 
ostatnie lata i okres bieżący  

Odpowiedź:  Na stronie Zamawiającego zostały umieszczone dane finansowe za rok 2013 oraz za 
okres bieżący.  
 
Czy Zamawiający może udostępnić dokumenty finansowe za bieżący okres?  



Odpowiedź: Na stronie Zamawiającego zostały umieszczone dane finansowe za rok 2013 oraz za 
okres bieżący.  
 
50. Czy Zamawiający może udostępnić statut? 

Odpowiedź: Na stronie Zamawiającego jest dostępny Statut. 
 
51. Czy Zamawiający może udostępnić zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych? 

Odpowiedź: Na stronie Zamawiającego zostały umieszczone powyższe dane. 
 
52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 

dodatkowe zabezpieczenie do umowy pożyczki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
53. Prosimy o zamieszczenie na stronach www Zamawiającego Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

– jest ono podane jako Załącznik do SIWZ, ale nie zostało upublicznione. 
Odpowiedź: Zostało umieszczone na stronie. 
 
54. W odniesieniu do umowy : 

a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie majątkowe All Risks urządzenia na 
czas trwania umowy przez Pożyczkodawcę,  a koszty zawarte będą w ratach 
miesięcznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
b. Prosimy o potwierdzenie czy kalkulacja rat ma odbyć się na stałej stopie bazowej co 

sugeruje treść umowy, czy na zmiennej (prosimy wówczas o określenie z jakiego dnia 
należy przyjąć do kalkulacji stawkę WIBOR1M). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kalkulacja rat ma odbyć się na stałej stopie bazowej 
 
c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy pożyczki , którym posługuje się 

Pożyczkodawca, a proponowana przez Zamawiającego treść umowy będzie stanowiła 
integralną część zawieranej umowy i jej zapisy będą nadrzędne do zapisów ze wzoru 
Wykonawcy. Uzasadnienie: Wzór  zawarty w SIWZ nie zawiera uregulowań dotyczących 
ubezpieczenia przedmiotu, rozliczeń szkód, rozstrzygania sporów, czy obowiązków 
informacyjnych stron itp., które są niezbędne do dopasowania umowy do systemów 
informatycznych i prawnych obowiązujących Wykonawcę. Wzór umowy Wykonawcy 
byłby załączony do oferty przetargowej.  

Odpowiedź: Zamawiający może wprowadzić do umowy dodatkowe klauzule (uzupełnić projekt 
umowy), jeżeli pytania (wnioski) w tym zakresie zostaną przedstawione przez oferentów w na 
zasadach prawem przewidzianych. Zamawiający nie może na tym etapie wyrazić zgody na 
akceptację klauzul umownych, których treści nie zna, a zapoznanie się z nimi możliwe będzie 
dopiero po otwarciu ofert.  
 
55.   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale V ustęp 1 punkt 1 SIWZ – posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) 2 dostawy 
określone przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda” 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dwóch dostaw Aparatu USG o wartości nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł każda. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w 
części dotyczącej Warunku udziału w postępowaniu oraz dokumentów które należy przedłożyć 



w celu potwierdzenia spełniania warunków – załączony dokument „Informacja o zmianach 
SIWZ”   
56.   W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o 

dopuszczenie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 
dwóch dostaw Aparatu USG o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda i dokumentów 
potwierdzających udzielnie dwóch pożyczek o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. 
Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała znaczący wpływ na wzrost 
konkurencyjności postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w 
części dotyczącej Warunku udziału w postępowaniu oraz dokumentów które należy przedłożyć 
w celu potwierdzenia spełniania warunków – załączony dokument „Informacja o zmianach 
SIWZ”   
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