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  Dotyczy:  postępowania na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla SP ZOZ 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”.  

 
  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

POSTĘPOWANIE A.I.271-5/16 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy można przyjąć pierwotne założenie spłaty kredytu w równych rat kapitałowych (z utrzymaniem 

zastrzeżenia możliwości zmiany harmonogramu przez zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy w przypadku jeśli umowa, o której mowa w pkt 20 SIWZ nie spełni wymogu opisanego w pkt 21 

SIWZ, Zamawiający ustanowi inne zabezpieczenie kredytu spełniające ten wymóg. 

Odpowiedź: 

Umowa spełnia wymóg, na chwilę obecną Zamawiający nie zakłada ustanowienia innego 

zabezpieczenia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia 

kredytu wg prawa cywilnego przez Województwo Małopolskie? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

W jakich bankach Zamawiający posiada rachunki bankowe? 

Odpowiedź: 

w PKOBP. 

 

Pytanie: 

Zgodnie z pkt 4.2.3, 4.2.5 oraz 4.3.3 SIWZ spłata kredytu nastąpi w 116 ratach miesięcznych do 28 

lutego 2026r., co oznacza datę spłaty pierwszej raty w dniu 30 czerwca 2016r., co stoi w sprzeczności 

z ustalonym w pkt 4.2.3 okresem karencji.  Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 4.2.3 i 4.2.5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spłata kredytu nastąpi w 116 

ratach począwszy od lipca 2016 roku do lutego 2026 roku, co nie stoi w sprzeczności z okresem 

karencji, który wynosi 4 miesiące, gdyż kredyt będzie płatny w 116 ratach od lipca 2016 do lutego 2026 

roku. 

 

Pytanie: 

Ponadto w załączeniu przesyłamy wzór umowy kredytu inwestycyjnego stosowany w ……… 

(Wykonawca) Uprzejmie prosimy o usunięcie z umowy zapisów nie akceptowalnych przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia usunięcia z przesłanego wzoru umowy kredytu inwestycyjnego stosowanego w 

…(Wykonawca, który wniósł pytanie) zapisów nie akceptowanych przez Zamawiającego oznaczałoby to 

bowiem ustalenie ostatecznej treści umowy co zgodnie z SIWZ ma nastąpić po rozstrzygnięciu 

przetargu.  

We wstępie załącznika nr 15 Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy Kredytu postanowiono:  

Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona przez Strony po rozstrzygnięciu przetargu w zakresie 

szczegółowych rozwiązań technicznych i kwestii nieobjętych wymienionymi poniżej warunkami. 
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Zgodnie z pkt 4.3.7. umowa na obsługę bankową sporządzona zostanie przez Wykonawcę, 

z uwzględnieniem postanowień określonych w pkt 4.2. i 4.3. specyfikacji oraz Istotnych postanowień 

przyszłej umowy kredytu (załącznik do specyfikacji).  

Zgodnie z pkt 29 Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy kredytu na wzorze Wykonawcy z 

uwzględnieniem wszystkich istotnych postanowień zawartych w specyfikacji (wraz z załącznikami) na 

warunkach których realizowana będzie umowa. 

Oznacza to, że treść umowy ma być sporządzona przez Wykonawcę, może być sporządzona 

z wykorzystaniem wzoru stosowanego u Wykonawcy dla tego typu umów, ma zawierać wszystkie 

postanowienia zawarte w SIWZ i propozycję w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych i 

kwestii nieuregulowanych w SIWZ. 

Przez wzór (wzorzec) umowy Zamawiający rozumie  stworzony przez Wykonawcę projekt umowy na 

udzielenie i obsługę kredytu, w którym poszczególne rozdziały (jeżeli umowa je zawiera) lub tytuły 

bądź paragrafy czy też grupy paragrafów zostaną zastąpione treścią postanowień SIWZ określoną dla 

tej samej materii  uwzględnionej we wzorze umowy. Na przykład rozdział p.n. Warunki postawienia 

kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy będą  zastąpione treścią przewidzianą dla warunków postawienia 

kredytu do dyspozycji w SIWZ.  I tak po kolei. Brak zatem podstaw prawnych i upoważnienia w SIWZ 

dla wykonania wniosku Wykonawcy usunięcia z przesłanego wzoru umowy kredytu inwestycyjnego 

stosowanego w …(Wykonawca, który wniósł pytanie) zapisów nie akceptowanych przez 

Zamawiającego.   

  

 
Dyrektor 

                                                                    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                                 mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 

(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  

(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  
  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

 


