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Odpowiedzi na pytania 

 

W nawiązaniu do zapytania o u udzielenie kredytu, pożyczki leasingowej na sfinansowanie zakupu 

defibrylatorów przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Czy przewidują Państwo możliwość zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego w konsorcjum 

bankowym? Jeśli tak, to czy wyrażą Państwo zgodę na zabezpieczenie w formie weksla wraz  

z deklaracją wekslową odrębnie dla każdego z Banków? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2 

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 3 

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

rachunku Pożyczkodawcy? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku zmiany Wiboru otrzymanie noty informacyjnej o wysokości 

raty zamiast nowego harmonogramu? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający akceptuje możliwość przedstawienia oferty pożyczki opartą na stałych ratach (taki 

rodzaj umowy gwarantuje stały poziom rat przez cały okres umowy bez względu na zmiany wiboru). 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie nr 6 

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: Tak. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający ubezpieczy przedmioty finansowania? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 8 

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 9 

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. 
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