
Lublin, dnia 5 sierpnia 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-34/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniami  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  usługę  prowadzenia 
rachunku  bieżącego  i  rachunków  pomocniczych  wraz  z  kredytem  odnawialnym  w  rachunku 
bieżącym, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zwracamy się z uprzejma prośba o udostępnienie następujących informacji i dokumentów:

1. Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2010 r.
2. Opinia i raport biegłego za 2008 r. oraz 2009 r.
3. Prosimy podać przyczyny wzrostu kapitału podstawowego w 2009 r w stosunku do 2008 r. 

Z 27 mln. zl. Do 33 mln. Zł mimo poniesienia straty w 2009 r. Na poziomie 5 mln. zł.
4. Prosimy podać szczegółowy opis zobowiązań (kredytów i pożyczek) tj. Ostateczny termin 

spłat, co stanowi zabezpieczenie
5. Prosimy podać strukturę należności i zobowiązań przeterminowanych na dzień 30.06.2010 r.

Kwota Udział w 
należnościach/

zobowiązaniach 
ogółem

Struktura 
przeterminowanych należności/zobowiązań z tyt. dostaw i usług 

(w tys. zł)

Do 1 m-ca Do 3 m-cy Do 6 m-cy powyżej

Należności 
przeterminowane 
z tyt. dostaw i 
usług

Zobowiązania 
przeterminowane 
z tyt. dostaw i 
usług

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia przedmiotowego kredytu w formie 
poręczenia przez organ założycielski

7. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu przetargu, w związku z koniecznością 
uzyskania zgody jednostki nadrzędnej na przystąpienie do postępowania, proponowany 
przez Bank termin to 31.08.2010 r.?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1.:
Zamawiający zamieszcza sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2010 r. na stronie internetowej 
www.snzoz.lublin.pl w zakładce „Przetargi”.

Ad. 2.: 
Zamawiający zamieszcza opinie i raport biegłego za 2008 r. oraz 2009 r. na stronie internetowej 

http://www.snzoz.lublin.pl/


www.snzoz.lublin.pl w zakładce „Przetargi”.

Ad. 3.:
Zgodnie z Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej otrzymane dotacje od organu założycielskiego 
(Urzędu  Marszałkowskiego  w  Lublinie)  w  kwocie  5  305  882,04  zł,  dofinansowanie  z  EFRR
w ramach RPO w kwocie  797 094,85  zł  oraz  otrzymane środki  trwałe  w kwocie  5  821,99  zł 
powiększyły fundusz podstawowy Szpitala.

Ad. 4.:
Opis zobowiązań (kredytów i pożyczek):
1/  Pożyczka  w wysokości  778,2  tys.  zł,  stan  na  30.06.2010 r.  72  tys.  zł,  spłata  31.03.2011 r., 
zabezpieczenie:  oświadczenie  o  poddaniu  się  rygorowi  egzekucji  w  formie  aktu  notarialnego+ 
weksel;
2/ Pożyczka w wysokości 1 296,0 tys. zł, stan na 30.06.2010 r. 935 tys. zł, spłata 21.10.2010 r.,
zabezpieczenie:  weksel (realizacja projektu EFRR w ramach RPO);
3/ Pożyczka w wysokości 2 000 tys. zł, stan na 30.06.2010 r. 1 215,3 tys. zł, spłata 31.01.2011 r., 
zabezpieczenie:  weksel;
4/  Pożyczka  w wysokości  2  000 tys.  zł,  (odroczona płatność na  2011 r.),  spłata  31.12.2011 r., 
zabezpieczenie:  weksel;

Ad. 5.:
Zamawiający podaje strukturę należności i zobowiązań przeterminowanych na dzień 30.06.2010 r.

Kwota Udział w 
należnościach/

zobowiązaniach 
ogółem

Struktura 
przeterminowanych należności/zobowiązań z tyt. dostaw i usług 

(w tys. zł)

Do 1 m-ca Do 3 m-cy Do 6 m-cy powyżej

Należności 
przeterminowane 
z tyt. dostaw i 
usług 2 543,00 40,00% 12,00 16,00 1 282,00 1 233,00

Zobowiązania 
przeterminowane 
z tyt. dostaw i 
usług 2 103,00 50,00% 794,00 1 006,00 279,00 24,00

Ad. 6.:
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwość  zabezpieczenia  przedmiotowego  kredytu  w  formie 
poręczenia przez organ założycielski.

Ad. 7.:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

http://www.snzoz.lublin.pl/

