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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 wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

 „W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla SP 

ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie w kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: 

trzy miliony złotych polskich) z okresem spłaty 10 lat w ratach miesięcznych, zwracamy się z prośbą o 

rozszerzenie kategorii potencjalnych wykonawców zamówienia na pozostałe instytucje finansowe 

świadczące usługi na rynku medycznym w formie leasingu, pożyczek i innych produktów 

restrukturyzujących zadłużenia Szpitali, które nie są bankami w rozumieniu przepisów ustawy prawo 

bankowe. Aktualny przedmiot zamówienia znacząco ogranicza grono podmiotów uprawnionych do 

wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy 

z dnia  

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe udzielenie kredytu stanowi czynność bankową zastrzeżoną 

wyłącznie dla banków. 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia             

w formie kredytu jak i w formie pożyczki spowoduje, iż podmiotami zainteresowanymi finansowaniem 

inwestycji Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmioty 

świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe. Zmiana przedmiotu 

zamówienia spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie 

zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy 

konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć się na obniżenie oferowanej przez wykonawców 

ceny”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

proponowanym przez Wykonawcę. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu na 

rzecz Zamawiającego. 
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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 
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Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 

Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  


