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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/03/2015/1  Korfantów dnia: 2015-03-31 
 
 

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

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu/pożyczki 
na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji  

Treść wspomnianej prośby jest następująca :  

1. Prosimy o podanie informacji dot. Zamawiającego tj. liczby łóżek.  
Odpowiedź: 170 łóżek 

 
2. 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: 98,88% majątku trwałego wykazywanego w aktywach stanowi własność Zamawiającego 

 
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze umowę na wzorze przedstawionym przez 

Wykonawcę, uwzględniającym zapisy SWIZ? W przypadku braku potwierdzenie, prosimy 
Zamawiającego o udostępnienie wzoru umowy pożyczki. 

Odpowiedź: Zamawiający podpisze umowę na wzorze dostosowanym do treści siwz. 
 
4. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast 
wzoru umowy?  

Odpowiedź:     Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5. Czy Zmawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu finansowania ze 180 miesięcy na 96 lub                 
120 miesięcy? Zabieg taki zmniejsza ryzyko transakcji, a więc może wpłynąć na zwiększenie 
ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu finansowania do 120 miesięcy. 
 
6. 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  60 – 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 możliwości postawienia 
pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat powyżej 60 
dni. W umowie dodać należy zasadę, że wypowiedzenie umowy (tzw. postawienie pożyczki w stan 
natychmiastowej wykonalności) powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do zapłaty całej 
zaległości, oraz udzieleniem Zamawiającemu w tym celu 14 dniowego terminu. 
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7. 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 
 
8. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu rozdziału III pkt u) SIWZ na następujący zapis: 

       „Za termin płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
9. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie do umowy pożyczki poniższego zapisu: 
„Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany po 
każdej zapłacie przesłać Wykonawcy 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 Wykonawcy.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

10. W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty, prosimy 
Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej 
spłaty pożyczki, np. 7 dni przed planowaną spłatą.  

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki w 
terminie nie później niż 7 dni przed planowaną spłatą. 
 
11. Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny 

oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki w dniu 31-08-2015r.  
Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych 
Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ rozdz. XII pkt. 5: „Dla potrzeb obliczenia ceny 
przyjmuje się datę uruchomienia pożyczki na dzień 30.06.2015 r.” 

 
12. 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: Zamawiający potwierdza, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy 
niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 30.06.2015 r. 

 
13. W związku z możliwością wypłaty pożyczki w transzach prosimy Zamawiającego o określenie w 

ilu maksymalnie transzach nastąpi wypłata środków oraz o potwierdzenie, że wypłata środków 
nastąpi wyłącznie po pisemnej dyspozycji złożonej przez Zamawiającego. Prosimy również o 
wskazanie w jakim terminie przed planowaną wypłatą środków Zamawiający będzie składał 
dyspozycję wypłaty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie określa maksymalnej liczby transz wypłaty środków. Zamawiający 
będzie składał dyspozycję wypłaty w terminie nie krótszym niż 10 dni przed planowaną wypłatą. 

 
14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wypłaty pożyczki w transzach, okres finansowania nie 

ulegnie zmianie tzn. ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa będzie płatna na koniec września 2030r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza w związku ze zmianą okresu finansowania do 120 
miesięcy. 

 
15. W związku z zapisami rozdziału III pkt g) SIWZ prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy 

przez okres pierwszych 36 rat, o których mowa we wspomnianym punkcie, Zamawiający 
oczekuje równych rat kapitałowo-odsetkowych, czy równych rat kapitałowych.  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje równych rat kapitałowo-odsetkowych. 
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16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kapitał będzie płatny w 180 ratach, począwszy od 
końca października 2015r. 
Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że kapitał będzie płatny w 120 ratach, począwszy od 
końca października 2015r. 

 
17. 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: Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat 
przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni. 
 
18. Prosimy Zamawiającego o zmianę daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji 

harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość 
WIBOR na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
19. W związku z zaproponowanym przez Zamawiającego zmiennym oprocentowaniem prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy pożyczki poniższych zapisów: 
a)  Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 6M (dla 

depozytów 6-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości __ 
(słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie. 

b) Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 6M z dnia ____, tj. 
wartość ________________% p.a. (słownie: _________________). Dla kolejnych okresów 
rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres 
rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy. 

c) O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem 
poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości 
oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram 
płatności. 

d) Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany 
Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do 
Umowy. 

e) Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z 
harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pkt. a) i b), na pozostałe 
zmiany nie wyraża zgody. 

 
20. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający rozumienie pod pojęciem ceny 

ryczałtowej, o której mowa w rozdziale XII pkt 2. SIWZ.  
Odpowiedź: Pod pojęciem ceny ryczałtowej Zamawiający rozumie cenę  uwzględniającą cały zakres 
zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

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

umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
22. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 

Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
23. Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod 

warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej 
odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia 
tego zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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24. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakiego rodzaju sprzęt medyczny będzie finansowany z 

tytułu pożyczki objętej postępowaniem. 
Odpowiedź: Wyposażanie bloku operacyjnego. 

 
25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu 

rejestrowego na finansowanym sprzęcie? 
Odpowiedź: Z uwagi na zróżnicowany asortyment wyposażenia planowanego do zakupu, 
Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego w przypadkach dopuszczalnych 
przez prawo. 

 
26. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zawarcie z Wykonawcą odrębnej umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy celem 
zabezpieczenia udzielanej kwoty będącej przedmiotem finansowania? Prosimy o wskazanie w 
jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do podpisania wspomnianej umowy zastawu.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się do podpisania umowy zastawu 
rejestrowego w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia transzy pożyczki. 

 
27. Czy Zmawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia 

zastawu rejestrowego na sprzęcie? Do dokumentów tych należą:  
a) kopia umowy sprzedaży,  
b) kopia faktury nabycia,  
c) kopia protokołu odbioru 
d) zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku, gdy sprzęt jest fabrycznie 

nowy dokument nie jest wymagany) 
e) specyfikację urządzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

28. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym 
uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy zastawu rejestrowego?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z uwzględnieniem uruchamiania środków  w transzach, 
zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 23. 

 
29. Wnosimy o wykreślenie zapisu: ”W przypadku niedotrzymania tego warunku Pożyczkodawca 

będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ogólnej wartości zawartej 
umowy.”  z Rozdziału XVI pkt 2 c) SIWZ, jako sprzecznego z istotą kary umownej wyrażonej w 
art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających 
również art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna 
(odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego 
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter 
akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy 
związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, 
kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzegana jest w 
związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu umowy (np. 
zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu 
zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne 
wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, nie 
związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie 
stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary 
umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współżycia 
społecznego. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku 
(Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych 
niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone 
przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez 
Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku 
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prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru 
absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to 
zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa 
cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, 
który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”  Podobnie (sygn.akt. KIO 487/14 z dnia 27 marca 
2014 roku), w którym Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu usunięcie 
postanowień dotyczących kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia stwierdzając, 
że „zastrzegane w umowach o zamówienie publiczne kary umowne winny zmierzać do 
należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami 
wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia.”  

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych za naruszenie zakazów jako 
sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami 
współżycia społecznego, przez co naruszają art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. a więc są niezgodne z 
prawem. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
30. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

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

Odpowiedź: Zamawiający umieszcza dane na stronie www.bip.ocr.pl  
 
 
 

         Zamawiający 
                                        Wojciech Machelski 


