INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-51, fax (0-42) 271-17-50
E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

Łódź, dn. 07.06.2018 r.
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy: Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego)
lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”
Szanowni Państwo!
I.

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że data 22.06.2018r. przyjęta jako termin uruchomienia środków jest tylko
i wyłącznie hipotetyczną datą przyjętą do celów obliczeniowych a faktyczny termin uruchomienia środków nastąpi w
terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dzień 22.06.2018 r. stanowi podstawę do oceny ofert
i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. terminu wykonania:
1.
Uznanie środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego nastąpi w dniu 22.06.2018 r., z
zastrzeżeniem pkt 2).
2.
Jeżeli umowa nie zostanie zawarta do dnia 22.06.2018 r. uznanie środków na rachunek
wskazany przez Zamawiającego nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od dnia
zawarcia umowy. Pod pojęciem dni roboczych zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.
W przypadku zawarcia umowy w dniu 22.06.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do uznania
środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego w dniu 22.06.2018 r.
W przypadku zmiany terminu uznania środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego,
Zamawiający dopuszcza i przewiduje, iż kwoty wyliczone i wskazane w sposób prognozowany mogą
ostatecznie ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu zawarcia umowy.
Pytanie nr 2:
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Istotnych Postanowień 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 konkursu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 3:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku nieterminowej spłaty przez Zamawiającego Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe, za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub
obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ustawy
stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż za odsetki ustawowe uznaje odsetki ustawowe za opóźnienie
wynikające z Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 4:
W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ czy Zamawiający:
a)
zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz
z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona?
b)
Dopuszcza zmianę zapisów umowy, tak aby uruchomienie środków nastąpiło po podpisaniu umowy cesji z
kontraktu z NFZ?
c)
dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod
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warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający uzyska zgodę NFZ na cesję
z kontraktu z NFZ, Wykonawca proponuje 30 dni od podpisania umowy pożyczki.
d)
potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ?
e)
potwierdza, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w
czasie obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między
Zamawiającym a
NFZ
i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy.
Odpowiedź: a)-c) - Zamawiający podtrzymuje zapisy konkursu.
d) Zamawiający nie przewiduje udostepnienia kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowił
podstawę zabezpieczenia niniejszej transakcji na tym etapie postępowania. Kontrakt będzie mógł
zostać udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na wniosek
Wykonawcy, po zawarciu umowy.
e) Zamawiający podtrzymuje zapisy konkursu.
Pytanie nr 5:
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów punktu 2 wzory umowy poprzez wskazanie, że termin wydania
pożyczki ustala się na dzień 22.06.2018 r. lub w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od dnia zawarcia
umowy i w takim wypadku dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zamawiający
wyjaśnia, iż dniem wydania pożyczki jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia odsetki będą naliczane
od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z ust. 3 wzoru umowy: „Spłata kapitału głównego oraz
kosztów obsługi nastąpi w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Za dzień płatności uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru
umowy.
Pytanie nr 7:
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisów punktu 17 wzoru umowy, tak aby Podpisanie
warunkowej Umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności było warunkiem wypłaty środków.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 8:
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
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kontrakt będący przedmiotem zabezpieczenia niniejszej
transakcji stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża
zgody na wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania.
Pytanie nr 9:
Prosimy o udostępnienie kontraktu z NFZ, który będzie stanowił zabezpieczenie pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostepnienia kopii kontraktu z NFZ, który będzie stanowił
podstawę zabezpieczenia kredytu/pożyczki na tym etapie postępowania. Kontrakt będzie mógł zostać
udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na wniosek
Wykonawcy, po zawarciu umowy.
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Pytanie nr 10:
W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający
rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot („nadpłacanie”) czy wcześniejsze
spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności?
Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty części lub całości
zadłużenia w dowolnie wybranym przez Zamawiającego terminie.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie
płatności rat. Zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia
w wybranym przez siebie terminie.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy – na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje informowania Wykonawcy o planowanym dokonaniu
wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia.
Pytanie nr 13:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów punktu 30 wzoru umowy poprzez wskazanie, że Strony ustalają,
że podpisy osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone nie później niż 2 dni robocze od dnia doręczenia
umowy przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 14:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający rozumiem pod pojęcia wskazanym w punkcie 34 wzoru
umowy jako dokonywanie przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z
wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ust. 34 wskazuje, iż wszelkie czynności faktyczne lub prawne
związane z wierzytelnościami Wykonawcy nie mogą być dokonywane przez podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający ma na
myśli w szczególności czynności określone w ust. 33.
Pytanie nr 15:
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykreślenie zapisów punktu 23 wzoru umowy ppkt 1, tj. „Odsetki za
opóźnienie. 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy odsetki umowne za opóźnienie
w następujących przypadkach i wysokości: a. za opóźnienie w przekazaniu kredytu / pożyczki*
w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21k.c.) liczonych od nieprzekazanej kwoty; b.
za przekazanie niepełnej kwoty kredytu / pożyczki* w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych (zgodnie z art.
359 § 21k.c.) liczonych od nieprzekazanej kwoty”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 16:
Prosimy Zamawiającego o informację czy na etapie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający
będzie aktualizował wzór umowy pożyczki, wzór umowy cesji oraz formularz ofertowy, dostosowując go
każdorazowo do udzielanych odpowiedzi?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielając odpowiedzi na pytania, w przypadku zgody
na modyfikację, aktualizuje zapisy ogłoszenia oraz jego załączników, jeżeli dokonuje zmiany ich
zapisów.
Pytanie nr 17:
Prosimy Zamawiającego o informację czy w przypadku braku zgody NFZ na cesję Zamawiający ustanowi na rzecz
Wykonawcy inne zabezpieczenie?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ustanawiania na rzecz Wykonawcy innych zabezpieczeń niż
wskazane we wzorze umowy.
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Pytanie nr 18:
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów punktu 21 wzoru umowy pożyczki i § 6 ust. 1 wzoru umowy cesji poprzez
skrócenie dodatkowego terminu do zapłacenia raty przez Zamawiającego z 30 dni na 7 lub 14 dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 19:
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykreślenie z § 7 wzoru umowy cesji punktów od 2 do 5, tak aby
„warunkiem zapłaty Cesjonariuszowi należności wynikającej z faktury Cedenta obciążającej Dłużnika Wierzytelności
było opóźnienie Cedenta w zapłacie raty ustalonej harmonogramem i brak odpowiedzi na wezwanie opisane w § 6”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy o przelewie
wierzytelności.
Pytanie nr 20:
W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego
o wyjaśnienie kto i w jakim terminie będzie dokonywał następującej analizy: 2) Stwierdzenie zasadności wystawienia
przez Cedenta faktury obciążającej Dłużnika Wierzytelności, 3) Sprawdzenie, czy wykazane w w/w dokumencie
ilości, ceny, stawki i wartości wykonanych świadczeń są zgodne z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,
4) Ustalenie, czy wierzytelność jest wymagalna, 5) Przeprowadzenie kontroli formalno – rachunkowej oraz
zatwierdzenie do wypłaty faktur przez Dłużnika Wierzytelności.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 21:
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby umowa powierzenia danych została podpisana na wzorze
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 22:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku przystąpienia przez jednego Wykonawcę do realizacji dwóch
pakietów Zamawiający oczekuje zawarcia dwóch osobnych umów do każdego z pakietów osobno?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy w zakresie dwóch pakietów przewiduje zawarcie osobnych umów do każdego z pakietów.
Pytanie nr 23:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń będą obciążać
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 24:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie punktu 19 i wskazanie co Zamawiający rozumie poprzez określenie „do
wysokości półrocznego/rocznego aktualnie obowiązującego kontraktu z NFZ” oraz o wskazanie czy Zamawiający ma
na myśli półroczny czy roczny kontrakt z NFZ, a także prosimy o konkretne wskazanie wartości kontraktu, który
będzie stanowił zabezpieczenie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie zawierane są półroczne kontrakty z NFZ, jednak na
dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić, czy następne kontrakty będą kontraktami
rocznymi czy półrocznymi, stąd zapis półrocznego/rocznego.
Kontrakt który będzie stanowił zabezpieczenie umowy będzie mógł zostać udostępniony Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na wniosek Wykonawcy, po zawarciu umowy.
Pytanie nr 25:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi w Spółce xxx prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Pożyczkodawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy xxx
(Kodeks). Pożyczkobiorca zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie
internetowej Pożyczkodawcy. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Pożyczkodawcy do
rozwiązania Umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 26:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi w Spółce xxx prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z
postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy
zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną
zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują
skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. Jeżeli
postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że
Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy
równowartość wykorzystanego przez Pożyczkobiorcę limitu wskazanego w §1 ust.1 Umowy wraz z odsetkami za
opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia Finansowania do dnia zwrotu na rzecz
Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 27:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi w Spółce xxx prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez
Pożyczkodawcę.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: _______.
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział xxx oraz xxx.
2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxx
b. osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy – Dział xxx oraz xxx.
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: __________.
3. Reklamacje mogą być składane przez Pożyczkobiorcę osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca
lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową)
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Pożyczkodawcą.
5. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
6. Pożyczkodawca może zwrócić się do Pożyczkobiorcy o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych
lub informacji oraz posiadanej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie
mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Pożyczkobiorcy zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z
zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Pożyczkobiorcy.
8 W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji,
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Pożyczkobiorcy.
9. Pożyczkobiorca niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Pożyczkodawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika
Finansowego dostępne są na stronie internetowej:
https://rf.gov.pl/.
2) powództwem przeciwko Pożyczkodawcy do właściwego sądu powszechnego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 28:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Spółka XXX przyjęła wytyczne Spółki XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym
w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”
(dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (…). Zamawiający
niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 29:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
"Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w
zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy
oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU)
2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a)
Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz
zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z
wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub
wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych
i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i
informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza
dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom
w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i
regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane w całości w
pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia
wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem
egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach
sądowych. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi –
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji,
zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych
Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy
prawa.
Administratorem jest xxx który wyznaczył xxx Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w
siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem
Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxx .W
celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxx. Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu
nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących
Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679; Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na
procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak
wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na
wydarzenia i konferencje Spółki). Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w
sposób poufny, przez wyznaczony personel.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 30:
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Pożyczkodawcy prosimy o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. „Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości Umowy, prowizji, a także informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w
6

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-51, fax (0-42) 271-17-50
E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń
sądowych, jak również informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację odsetek stawką WIBOR 1M według notowania z pierwszego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w jakim Wykonawca powiadamia Zamawiającego o aktualizacji
harmonogramu spłat do 14 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby powiadomienie o aktualizacji harmonogramu następowało listem poleconym oraz
mailem (zamiast faksu)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 34:
W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, że 22.06.2018 stanowi hipotetyczną datę wypłaty
środków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dzień 22.06.2018 r. stanowi podstawę do oceny ofert
i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. terminu wykonania:
1.
Uznanie środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego nastąpi w dniu 22.06.2018 r., z
zastrzeżeniem pkt 2).
2.
Jeżeli umowa nie zostanie zawarta do dnia 22.06.2018 r. uznanie środków na rachunek
wskazany przez Zamawiającego nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od dnia
zawarcia umowy. Pod pojęciem dni roboczych zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.
W przypadku zawarcia umowy w dniu 22.06.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do uznania
środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego w dniu 22.06.2018 r.
W przypadku zmiany terminu uznania środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego,
Zamawiający dopuszcza i przewiduje, iż kwoty wyliczone i wskazane w sposób prognozowany mogą
ostatecznie ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu zawarcia umowy.
Pytanie nr 35:
W celu uzyskania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie maksymalnej wysokości prowizji.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość prowizji zostanie doliczona do ceny oferty określonej
w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, w związku
z powyższym nie wskazuje jej maksymalnej wysokości.
Pytanie nr 36:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła wyłącznie
w dacie płatności rat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty części
lub całości zadłużenia w wybranym przez siebie terminie.
Pytanie nr 37:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty. Zamawiający
nie przewiduje informowania Wykonawcy o planowanym dokonaniu wcześniejszej spłaty części lub
całości zadłużenia.
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Pytanie nr 38:
Wykonawca zauważa, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2015 poz. 1830), która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie odsetek za opóźnienie. Od tej pory Wykonawcy
będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są należne bez wezwania od
dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym prosimy o
przedstawienie zgodnego z obowiązującymi przepisami zapisu w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż za odsetki ustawowe uznaje odsetki ustawowe za opóźnienie
wynikające z Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 39:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nieuzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego
ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 40:
Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 41:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby umowa pożyczki mogła zostać wypowiedziana ze skutkiem
natychmiastowym, a pozostała do spłaty kwota pożyczki postawiona w stan natychmiastowej wymagalności, w
przypadku braku spłaty którejkolwiek z rat pożyczki w terminie 60 dni od dnia wymagalności danej raty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 42:
Prosimy o zmianę zapisu punktu 2 ppkt 1 Umowy, aby w przypadku zawarcia umowy w danym dniu roboczym,
wypłata środków nastąpiła w kolejnym dniu roboczym. Obecne brzmienie mówiące o tym, że w przypadku zawarcia
umowy w dniu 22.06.2018 środki mają również tego dnia zostać uruchomione, skutkuje ryzykiem niewypełnienia
przez Wykonawcę zobowiązania. Jeśli umowa zostałaby podpisana w godzinach popołudniowych, Wykonawcy mogą
– z powodów czysto technicznych – niezależnych od siebie (np. zamknięcia sesji przez banki) – mieć problem z
uruchomieniem środków.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 43:
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 2 pkt 3 Umowy Zamawiający ma na myśli dzień zapłaty ostatniej raty
kapitałowo – odsetkowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w punkcie 2 pkt 3 wzoru umowy ma na myśli dzień zapłaty
ostatniej raty kapitałowo – odsetkowej.
Pytanie nr 44:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie ust. 15 wzoru umowy (załącznik nr 4) o to, że ograniczenia tam
wskazane nie dotyczą również odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis ust. 23 pkt 2 stanowi sankcję za przekroczenie
przez Zamawiającego terminu płatności, a nie koszt.
Pytanie nr 45:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by brak podpisania aneksu do umowy przelewu na zabezpieczenie, o którym mowa
w ostatnim akapicie § 2 we wzorze umowy na zabezpieczenie, w terminie np. 60 od dnia podpisania kolejnej umowy
pomiędzy Zamawiającym a NFZ, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, stanowiło podstawę wypowiedzenia
umowy pożyczki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 46:
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru deklaracji wekslowej postanowienia upoważniającego
Wykonawcę do uzupełnienia treści Weksla poprzez wpisanie brakujących elementów wymaganych przez art. 101
Prawa Wekslowego, w szczególności odnoszących się do:
a. daty i miejsca wystawienia Weksla (wedle uznania Wykonawcy),
b. remitenta,
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru deklaracji wekslowej.
Pytanie nr 47:
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozwiązania umowy pożyczki Zamawiający będzie zobowiązany
do zwrotu pozostałej do zapłaty pożyczki wraz z odsetkami?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 48:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia do deklaracji wekslowej postanowienia, że za datę uzupełnienia
weksla, zgodnie z deklaracją wekslową będzie uważany dzień wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego listu
zawiadamiającego o takim uzupełnieniu i wzywającego Wykonawcę do zapłaty sumy wekslowej (wykupu Weksla)
następnego Dnia Roboczego po upływie siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty uzupełnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru deklaracji wekslowej.
Pytanie nr 49:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 5 ust. 3 zdanie ostatnie wzoru umowy przelewu na zabezpieczenie,
tak aby obowiązek powiadomienia Dłużnika Wierzytelności spoczywał na Zamawiającym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy przelewu na
zabezpieczenie.
Pytanie nr 50:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 7 wzoru umowy przelewu na zabezpieczenie pkt 2? Dodatkowa
kontrola żądania zgłoszonego przez Wykonawcę przez Zamawiającego lub Dłużnika Wierzytelności może
powodować, że Wykonawca nie będzie w stanie skutecznie skorzystać z przedstawionej opcji zabezpieczenia spłaty
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy przelewu na
zabezpieczenie.
Pytanie nr 51:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 7 wzoru umowy przelewu na zabezpieczenie pkt 3? Dodatkowa
kontrola żądania zgłoszonego przez Wykonawcę przez Zamawiającego lub Dłużnika Wierzytelności może
powodować, że Wykonawca nie będzie w stanie skutecznie skorzystać z przedstawionej opcji zabezpieczenia spłaty
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy przelewu na
zabezpieczenie.
Pytanie nr 52:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 7 wzoru umowy przelewu na zabezpieczenie pkt 4? Dodatkowa
kontrola żądania zgłoszonego przez Wykonawcę przez Zamawiającego lub Dłużnika Wierzytelności może
powodować, że Wykonawca nie będzie w stanie skutecznie skorzystać z przedstawionej opcji zabezpieczenia spłaty
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy przelewu na
zabezpieczenie.
Pytanie nr 53:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 7 wzoru umowy przelewu na zabezpieczenie pkt 5? Dodatkowa
kontrola żądania zgłoszonego przez Wykonawcę przez Zamawiającego lub Dłużnika Wierzytelności może
powodować, że Wykonawca nie będzie w stanie skutecznie skorzystać z przedstawionej opcji zabezpieczenia spłaty
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy przelewu na
zabezpieczenie.
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Pytanie nr 54:
W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty (pkt 14 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia) prosimy o wyrażenie
zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. Zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej
spłaty części lub całości zadłużenia bez uprzedniego poinformowania Wykonawcy o takim zamiarze.
Pytanie nr 55:
W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty i wprowadzenie stosownego zapisu do pkt 14 umowy.
(Wykonawca proponuje termin 14 dniowy).
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje informowania Wykonawcy o planowanym dokonaniu
wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia.
Pytanie nr 56:
Prosimy o zmianę pkt 19 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia poprzez wskazanie, że zabezpieczenie obejmie kwotę
kredytu lub pożyczki wraz z kosztem jej obsługi do wysokości aktualnie obowiązującego kontraktu. Obecne
brzmienie umowy powoduje wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 57:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie w postaci cesji
wierzytelności przez cały okres trwania umowy i w tym celu podejmie działania mające na celu
odnawianie zabezpieczenia w postaci cesji z kontraktu z NFZ, w szczególności będzie występował do NFZ z
wnioskiem/ wnioskami o wyrażenie zgody na ustanowienia zabezpieczenia na kontrakcie w kolejnych latach trwania
umowy kredytu/pożyczki oraz po uzyskaniu zgody na cesję podpisze z Wykonawcą umowę cesji/ umowy cesji z
kontraktu w kolejnych latach obowiązywania umowy kredytu/pożyczki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 58:
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o:
A) doprecyzowanie pkt 18 poprzez wskazanie konkretnego terminu, w którym Zamawiający
zobowiążę się do wystąpienia do NFZ o wyrażenia zgody na cesję w kolejnych latach trwania
umowy (Wykonawca proponuje 30 dni od dnia podpisania umowy/aneksu z NFZ określającego poziom
finansowania na kolejny rok/lata) oraz wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki
zobowiązania Instytutu do aneksowania umowy cesji na zabezpieczenie na kolejny okres w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgody z NFZ na zawarcie umowy cesji.
Wykonawca proponuje następujące dookreślenie:

,,Zamawiający oświadcza, iż po ustaleniu poziomu finansowania na kolejne lata i zawarciu w tym
zakresie umów z NFZ, wystąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia
tych umów, do NFZ o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności Zamawiającego wobec NFZ, o których
mowa w ust. 17 umowy, a po ich otrzymaniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
ich otrzymania podpisze aneks do umowy cesji na zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki na pozostały
okres, tak aby umowa kredytu /pożyczki była zabezpieczona w całym okresie jej obowiązywania”

B) doprecyzowanie § 2 umowy przelewu wierzytelności poprzez wprowadzenie konkretnego
terminu, w który Strony zawrą aneks do umowy cesji (wykonawca proponuje termin 30 dni od
dnia zawarcia umowy/lub aneksu z NFZ określającego poziom finansowania na kolejny okres).
Wykonawca proponuje następujące doprecyzowanie:
,,Cedent i Cesjonariusz oświadczają, że w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Cedenta Umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dłużnikiem Wierzytelności na kolejne lata, aneksują Umowę
przelewu na zabezpieczenie w części dotyczącej § 1 i § 2.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 59:
Prosimy o potwierdzenie, że wezwanie skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, które zostanie następnie
przekazane Cedentowi z możliwością zajęcia stanowiska w terminie 30 dni (§ 6 ust. 1 Załącznika nr 6 do Ogłoszenia)
zrealizuje obowiązek wezwania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 21 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 60:
W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wykreślenie z § 6 ust. 1 Załącznika nr 6
do Ogłoszenia zdania „Jeżeli Cedent nie wypowie się w terminie 30 dni, dłużnik wierzytelności winien wypłacić
żądaną kwotę” wskazując, że uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni określonych w ust.
21 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia. Aktualne warunki konkursu znacząco wydłużają termin, po upływie którego
Wykonawca może skorzystać z zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności, co może negatywnie wpłynąć na cenę
złożonej oferty lub ograniczenie grona oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 61:
Prosimy o potwierdzenie, że brak zgody NFZ na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu będzie
uprawniać Wykonawcę do wypowiedzenia umowy i postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej
wymagalności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 62:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku zgody NFZ na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z
kontraktu Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustalą zabezpieczenie alternatywne.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ustanawiania na rzecz Wykonawcy innych zabezpieczeń niż
wskazane we wzorze umowy.
Pytanie nr 63:
Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kontrakt będący przedmiotem zabezpieczenia niniejszej
transakcji stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego.
Pytanie nr 64:
W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie:
A) Czy podstawą zabezpieczenia może być inny kontrakt, który jest wolny od obciążeń? Jeśli tak to
prosimy o wskazanie jego danych (numer i nazwa kontraktu),
B) Wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona,
C) Wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały
zabezpieczone,
D) Terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy konkursu.
Pytanie nr 65:
Prosimy o wyrażenia zgody na wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zapisu
o możliwości wypowiedzenia umowy i postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej
wykonalności w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. opóźnień w płatnościach
powyżej 60 dni oraz niemożliwości zaspokojenie roszczenia z tytułu cesji wierzytelności z NFZ (np. w
przypadku nieodnowienia cesji z kontraktu na kolejny okres). Wykonawca wskazuje, iż postanowienia
umowy nadające uprawnienie do postawienia kredytu lub pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w
przypadku braku płatności jest standardowym zabezpieczeniem Wykonawcy w branży finansowej stosowanym
zarówno przez banki jaki i przez inne instytucje finansowe, które w tej sposób zabezpieczają się na wypadek
niewypłacalności pożyczkobiorcy/ kredytobiorcy. Brak możliwości postawienia wierzytelności w stan
natychmiastowej wykonalności w przypadku braku płatności, powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po stronie
Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo ograniczenia grona
oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka niniejszej transakcji, odstąpią od udziału w
postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 66:
Prosimy o potwierdzenie, że przez „środki zaangażowane w danym okresie” Zamawiający rozumie kapitał pozostały
do spłaty.
Odpowiedź: Tak, zaangażowane środki w danym okresie, to inaczej kapitał pozostający do spłaty
w danym miesiącu.
Pytanie nr 67:
Prosimy o potwierdzenie, że:
A) przedłużenie bądź skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt 26 nastąpi na wniosek
Zamawiającego, który zostanie złożony w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających zmianę
okresu obowiązywania umowy,
B) przedłużenie bądź skrócenie terminu realizacji umowy wymaga zgody Wykonawcy i zawarcia
stosownego aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zmiany wymienione w ust. 26 wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, w postaci aneksu, który będzie integralną częścią umowy. W związku z
powyższym do wprowadzenia zmiany konieczna jest zgoda Stron umowy, chyba, że postanowienia
umowy stanowią inaczej (np. ust. 14).
II.

Zamawiający informuje ponadto, że załącza zmieniony Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 2
do ogłoszenia.

Zmiany zostały wprowadzone w następujących komórkach:
- Pakiet nr 1 - Kolumna C, wiersz 58:
Było:
=SUMA(C17:C56)
Jest:
=SUMA(C17:C57)
- Pakiet nr 1 - Kolumna E wiersz 58:
Było:
=SUMA(E17:E56)
Jest:
=SUMA(E17:E57)
- Pakiet nr 1 - Kolumna A-G, wiersz 60 oraz Pakiet nr 2 - Kolumna A-G, wiersz 85:
Było:
* Wartość wierzytelności wyliczona została na dzień 22.06.2018 r. i stanowi podstawę do oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej.
W przypadku zmiany terminu spłaty wierzytelności Zamawiający dopuszcza i przewiduje, iż kwoty wyliczone i
wskazane w sposób prognozowany mogą ostatecznie ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu zawarcia
umowy.
Tak określona kwota i termin spłaty wierzytelności będą obowiązywać wybranego Wykonawcę.
Jest:
* Wartość wierzytelności wyliczona została na dzień 22.06.2018 r. i stanowi podstawę do oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej.
W przypadku zmiany terminu uznania środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego lub terminu spłaty
wierzytelności Zamawiający dopuszcza i przewiduje, iż kwoty wyliczone i wskazane w sposób prognozowany mogą
ostatecznie ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu zawarcia umowy.
Tak określona kwota i termin spłaty wierzytelności będą obowiązywać wybranego Wykonawcę.

12

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-51, fax (0-42) 271-17-50
E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego
– mgr Małgorzatę Kołtuniak z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
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