
Lublin, dnia 23 maja 2013 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-17/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącym zapisów SIWZ na usługę udzielenia
kredytu/ pożyczki Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie  1: Wykonawca  w  celu  maksymalizacji  płynności  finansowej,  w  ramach  posiadanych
aktywów  i  inwestycji  dokonuje  czasami  przelewu  przysługujących  mu  wierzytelności  na  inne
podmioty. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania
i jego koszt.  Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt kredytu/ pożyczki.
Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z
2011r.,  nr  112,  poz.  654  ze  zm.)  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości  udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
rok poprzedni.  Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii  kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.  Czynność prawna dokonana z  naruszeniem ww. wymogu uzyskania
zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy
po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności na wskazany
przez  Wykonawcę podmiot,  Zamawiający zwróci  się  do organu tworzącego o wyrażenie  takiej
zgody i zaopiniuje ją pozytywnie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z tytułu kredytu/ pożyczki
na inne podmioty.

Pytanie 2: Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o
udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 3: Prosimy   o   podanie   struktury   wiekowej   należności   i   zobowiązań   -   stan na 31-
03-2013 r. lub wcześniejszy.
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty. 

Pytanie  4: Prosimy o zestawienie kredytów, pożyczek wg stanu na 31.03,2013r. zawierającego:
nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie na I kwartał 2013r.,
okres kredytowania oraz zabezpieczenie?
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty. 

Pytanie  5: W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji
jaki jest  ich poziom w roku bieżącym, jaki był w 4 poprzednich latach oraz jaka część została
uznana przez NFZ?



Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty. 

Pytanie  6: Prosimy  o  przedstawienie  pełnych  danych  finansowych  za  poprzednie  dwa  lata  i
pierwszy  kwartał  obecnego  roku  (wprowadzenie  oraz  informacja  dodatkowa  do  sprawozdania
finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, raport biegłego rewidenta).
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.  

Pytanie 7: Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
Odpowiedź:  Szpital posiadał zatrudnienie na dzień 30.04.2013 - 887 osób, liczbę łóżek: 872 oraz
hospitalizowanych pacjentów w okresie 01.01.2013 do 30.04.2013. – 3531 osób.

Pytanie 8: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/ pożyczki.
Odpowiedź:  Spłata kredytu/ pożyczki będzie następowała ze środków w ramach kontraktu z
NFZ.

Pytanie  9: Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na
przestrzeni ostatnich 4 lat  finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym
dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z
Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE)
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.  

Pytanie  10: Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na
przestrzeni  ostatnich  4  lat  finansowanych  z  funduszu  centralnego  (MZ)  w  zestawieniu
zawierającym dane tj.:  kwota,  cel,  nazwa projektu,  środki finansowania (z podziałem na środki
własne,  pochodzące  z  Budżetu  Państwa,  Organu  Założycielskiego,  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego, UE).
Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.  

Pytanie 11: Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego
na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?
Odpowiedź:  TAK, możliwe  będzie  w  trakcie  obowiązywania  umowy  składanie  przez
Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.

Pytanie 12: Czy Zamawiający przewiduje inne alternatywne zabezpieczenie kredytu/ pożyczki niż
wskazane w SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie przewiduje  innych  alternatywnych zabezpieczeń kredytu/
pożyczki niż wskazane w SIWZ. 

Pytanie  13: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone  postępowania  egzekucyjne?  Jeśli  tak  to  prosimy  o  wskazanie  wysokości  zajęć
komorniczych  w  kolejnych  miesiącach  poprzez  wyrażenie  wartości  w  procentowej  relacji  do
miesięcznych przychodów z NFZ.
Odpowiedź:  W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone postępowania egzekucyjne.

Pytanie  14: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli  tak to prosimy o wskazanie ich
wysokości.



Odpowiedź:  W okresie  ostatnich  6  miesięcy  nie  były prowadzone  postępowania  sądowe o
zapłatę zobowiązań.

Pytanie  15: Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Urzędu  Skarbowego.  Jeśli  tak  to  prosimy  o
wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Odpowiedź:  TAK,  wobec ZUS: kwota 677 700,00 zł spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w sytuacji przekształcenia Zamawiającego zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w spółkę
kapitałową na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o możliwości postawienia kredytu przez
Wykonawcę  w  stan  natychmiastowej  wymagalności,  w  razie  uzyskania  przez  Zamawiającego
ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  17: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustanowienia  dodatkowego  zabezpieczenia  w
postaci zastawu rejestrowego na wierzytelności z NFZ według zapisów zaproponowanych przez
Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 18: Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy o
działalności leczniczej?
Odpowiedź:  Wartość wskaźnika zadłużenia  Szpitala, zgodnie z art. 71 ustawy o działalności
leczniczej, na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,44. 

Pytanie  19: Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki  również w postaci  prowizji.
Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie  20: Prosimy  o  wprowadzenie  zmiennej  stopy  procentowej:  WIBOR  1M  (dla
porównywalności składanych ofert z dnia 20.05.2013 r.) plus stała marża. Proponujemy by zmienna
stopa oprocentowania aktualizowana była w czasie trwania umowy o stawkę WIBOR 1M z 15. dnia
danego miesiąca, w którym przypada płatność odsetek; jeżeli 15. dnia miesiąca nie jest prowadzone
notowanie stawki WIBOR 1M – wysokość stawki WIBOR 1M należy przyjąć z ostatniego dnia
roboczego,  w  którym  prowadzono  notowanie  WIBOR 1M,  poprzedzającego  15.  dzień  danego
miesiąca. Zgoda na powyższe przyczyni się do zmniejszenia kosztu pożyczki.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 21: Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (1.200.000,00 zł) na 42
równe raty zwracamy się z prośbą o wskazanie 42 kwot rat kapitałowych.
Odpowiedź:  Zamawiający wskazuje  kwoty rat kapitałowych:  41  równych rat  kapitałowych
po 28 571,43 zł, a ostatnia rata kapitałowa:  28 571,37 zł. 

W związku z odpowiedzią na pytanie 21, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze
zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Rozdział III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Sekcja II: Przedmiot zamówienia punkt
1.4) ogłoszenia o zamówieniu otrzymują brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu/ pożyczki* na kwotę 1 200 000,00 zł 
(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 
Zamawiającego.



Okres spłaty kredytu/ pożyczki - 42 m-ce,  41 równych rat kapitałowych po 28 571,43 zł, a ostatnia 
rata kapitałowa:  28 571,37 zł. 

Oprocentowanie pożyczki stałe. Wykonawca skalkuluje w harmonogramie malejące raty 
miesięczne (na które będzie składać się równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe). 

Spłata rat kapitałowych oraz rat odsetkowych –  nastąpi w ostatnim dniu roboczym danego 
miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca 
następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki.

Sposób zabezpieczenia transakcji:
1.Weksel in blanco

Do celów obliczeniowych należy przyjąć dzień 05.06.2013r.(uruchomienie kredytu/pożyczki), z
zastrzeżeniem, że termin realizacji może zostać skorygowany, to samo dotyczy harmonogramu
spłat wierzytelności.
Przesunięcie terminu postawienia kredytu/ pożyczki do dyspozycji Zamawiającemu ponad termin
przyjęty  dla  celów  obliczeniowych  powoduje  automatyczne  przesunięcie  terminów  spłaty
kredytu/ pożyczki wraz z odsetkami. 

Kod CPV 66.00.00.00-0- usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2)   Rozdział  XVI SIWZ  „ISTOTNE  DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD  WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH”
w punkcie 2 otrzymuje brzmienie: „Okres spłaty kredytu/ pożyczki- 42m-ce w ratach kapitałowych:
41 równych rat kapitałowych po 28 571,43 zł, a ostatnia rata kapitałowa:  28 571,37 zł. 


