
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

W BYDGOSZCZY 

 
 

   
                             ul. ks. R. Markwarta 7 ,     85-015 Bydgoszcz,        tel. 052 323 04 13,        fax. 052 323 04 50 

             NIP 554-22-12-161           REGON 001044962               KRS 0000002035 

                                               www.wspr.bydgoszcz.pl              e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl 
    

 
 
 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

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

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe koszty finansowe zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Santander 

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 Santander 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 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę , że spłatę pożyczki lub ich rat przyjmuje się dzień uznania 

rachunku Pożyczkodawcy? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku zmiany WIBORU otrzymanie noty informacyjnej  

o wysokości raty zamiast nowego harmonogramu? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 4 

Proszę o doprecyzowanie jaką kalkulację oczekuje Zamawiający bądź czy Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie dwóch propozycji: 

- ofertę pożyczki przy zmiennym wyborze 
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- ofertę pożyczki opartą na stałych ratach (taki rodzaj umowy gwarantuje stały poziom rat przez cały 

okres umowy bez względu na zmiany WIBOR) 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia jednej oferty, przy czym dopuszcza dwa sposoby 

kalkulacji, pozostawiając wybór jednego z nich Wykonawcy. Dla Zamawiającego jedynym 

kryterium jest cena, czyli całkowity koszt udzielenia kredytu, pożyczki. 

Pytanie nr 5 

Dla zmiennej stawki WIBOR - 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: Nie. 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający ubezpieczy przedmioty finansowania  w zakresie OC, AC (pełen zakres)? 

Odpowiedź: Przedmioty finansowania  zostały ubezpieczone w zakresie OC, AC i NW. 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe koszty finansowe związane z wcześniejszą spłatą pożyczki 

zgodnie z tabelą opłat i prowizji Santander 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 8 

Czy Zamawiający dopuszcza niszczenie weksli komisyjnie przez Santander 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: Iwona Dębska 


