
Lublin, dnia 2 listopada  2011 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-59/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi  usługi udzielenia pożyczki, Zamawiający udziela 
odpowiedzi:

Pytanie 1: Zwracamy się  z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej  Zamawiającego lub 
przesłanie pocztą/faxem:

a) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
    pieniężnych) Zamawiającego za I półrocze 2011,
b) informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek,
c) informacji o kontraktach z NFZ za lata 2010, 2011 (kwota zakontraktowana, wartość
    zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań).

ODP:  
a) Zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego (bilans, 
rachunek  zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za I półrocze, w związku z tym 
nie posiada takich dokumentów.
b) Informacja  o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.09.2011r.:

– Samorząd Województwa Lubelskiego – pożyczka: 2 133 333,33 zł,
– Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej – kredyt: 4 126 066,52 zł

c) Informacja o kontraktach z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r. - 30 września 2011 r. 

Lp. Pozycje 2010 rok 30.09.2011 rok
1. Kontrakt z NFZ 45 845 269,35 34 041 358,46
2. Wartość zrealizowanego kontraktu 45 840 148,25 33 640 871,88
3. Kwota niezapłaconych nad wykonań       169 670,71   3 502 215,64

Pytanie 2:  Na podstawie art. 38 ust. 1 zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 
treści  SIWZ pkt  3:  "Raty  kapitałowe  i  odsetkowe  oraz  raty  prowizji  będą  spłacane  w  równej  
wysokości przez pierwsze 35 m-cy, wysokość spłaty ostatniej raty w 36 m-cu może się różnić od  
pozostałych rat".
Raty odsetkowe nigdy nie będą równe ponieważ są liczone od malejącego kapitału (spłacanego w 
równych ratach), a co za tym idzie – niemozliwe jest ustanowienie równych rat.
ODP: Oprocentowanie pożyczki zgodnie z § 4 ust. 1 umowy ma być stałe. Znana jest również 
kwota  pożyczki  i  wysokość  prowizji.  Wykonawca  ma  zatem  możliwość  skalkulowania  w 
harmonogramie równej raty  miesięcznej  (na którą bedą się  składać rata kapitałowa,  rata 
odsetkowa i  rata  prowizji)  poprzez  obliczenie  raty  odsetkowej  w stosunku do malejącego 
kapitału.


