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Odpowiedzi na pytania 

 

W nawiązaniu do zapytania o udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu ambulansów 
ratunkowych przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania: 

 

Pytanie nr 1 
Prosimy o udostępnienie danych finansowych tj. bilans i rachunek zysków i start  za lata 2017 oraz 
2016 dla porównania oraz za 3 kwartały 2018 i 3 kwartały 2017 dla porównania  
Odpowiedź:  
Umieszczono na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o przesłanie wstępnych danych finansowych tj. bilans i rachunek zysków i start za rok 2018. 
Odpowiedź:  
Umieszczono na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 3 

Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań i należności (bieżące, przeterminowane do 

30 dni, 30-60, 60-90, powyżej 90 dni). 
Odpowiedź:  
Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 

Prosimy o informacje nt. zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi oraz inne wobec 

instytucji finansowych) Szpitala na dzień 31.01.2019 r. z informacją nt. rodzaju zobowiązania, kwoty 

przyznanej, zadłużenia, okres kredytowania wysokości raty oraz zabezpieczenie umownego. 
Odpowiedź:  

Umieszczono na stronie internetowej. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o informację czy Wykonawca ma zapewnić ubezpieczenie przedmiotowego sprzętu 

medycznego. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy możliwa będzie cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie 

finansowanego sprzętu medycznego. 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy możliwe będzie ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie 

finansowania. 
Odpowiedź:  
Tak, w formie umowy przewłaszczenia. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o informację nt. pojazdu, zabudowy oraz wyposażenia przedmiotu finasowania z podziałem 
na kwoty oraz stawki VAT powyższych. 
Odpowiedź: 
 
Lp. Nazwa sprzętu Jednostka 

miary 
Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Pojazd bazowy szt. 1 152 643,00 152 643,00 23% 35 107,89 187 750,89 

2 Zabudowa 

przedziału 

medycznego 

szt. 1 160 502,00 160 502,00 23% 36 915,46 197 417,46 

3 Nosze główne  szt. 1 12 000,00 12 000,00 8% 960,00 12 960,00 

4 Transporter 

noszy głównych 

szt. 1 13 920,00 13 920,00 8% 1 113,60 15 033,60 

razem 339 065,00 razem 413 161,95 

 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe koszty finansowe zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji BZ WBK 

Leasing w przypadku złożenia wniosku przez Zamawiającego o zmianę harmonogramu - przesunięcia 

terminu rat pożyczki w każdym momencie obowiązywania umowy.  Każda zmiana harmonogramu 

wymaga przygotowania przez BZ WBK Leasing aneksu. Opłaty te kształtują się na poziomie: 

Dla umów ze zmiennym oprocentowaniem (w oparciu o wibor 1M): 

0,3% aktualnego kapitału pożyczki min 500 PLN  

Dla umów ze stałym oprocentowaniem (stała rata): 

2% aktualnego kapitału pożyczki min. 500 PLN  

Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę, że spłatę pożyczki lub ich rat przyjmuje się dzień uznania 

rachunku Pożyczkodawcy. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

 



 
 

 

 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku zmiany wiboru otrzymanie noty informacyjnej o wysokości 

raty zamiast nowego harmonogramu? 

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuszcza umowę pożyczki na stałej racie? Taki rodzaj umowy gwarantuje stały 

poziom rat przez cały okres umowy bez względu na zmiany wiboru. 

Odpowiedź:  

Tak, rata stała. 

 

Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuszcza model rozliczeniowy, że dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie 

przyjęta stawka WIBOR 1M obowiązująca na dwa dni robocze przed rozpoczęciem poprzedniego 

okresu rozliczeniowego?  

Odpowiedź:  

Tak. 

 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie przedmiotów finansowania  w zakresie OC, AC (pełen 

zakres)?  

Odpowiedź:  

Nie, jest już ubezpieczony. 

Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe koszty finansowe związane z wcześniejszą spłatą pożyczki 

zgodnie z tabelą opłat i prowizji BZ WBK Leasing, które kształtują się na poziomie:  

Dla umów ze zmiennym oprocentowaniem: 

a) jeśli kwota przedterminowo spłacanego kapitału jest niższa od 200.000 PLN - 2% przedterminowo 

spłacanego kapitału, min. 500 PLN  

b) jeśli kwota przedterminowo spłacanego kapitału jest w przedziale od 200.001 PLN do 500.000 PLN 

- 1,5% przedterminowo spłacanego kapitału, min. 500 PLN 

c) jeśli kwota przedterminowo spłacanego kapitału jest wyższa od 500.000 PLN  – 1% 

przedterminowo spłacanego kapitału, min. 500 PLN. 

Dla umów ze stałym oprocentowaniem: 

5% aktualnego kapitału pożyczki, min. 500 PLN . 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający dopuszcza niszczenie weksli komisyjnie przez BZ WBK Leasing? Ewentualnie czy 
Zamawiający dopuszcza  zwrot anulowanego weksla poprzedzony  wcześniejszym złożeniem wniosku 
do Pożyczkodawcy ( w terminie nie krótszym niż na 60 dni przed data zakończenia umowy pożyczki)? 
Odpowiedź:  

Tak. 

 

Sporządził/a: Anna Stachowicz 


