
Lublin, dnia 24 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:  Prosimy  o  udostępnienie  aktualnych  dokumentów  prawnych  Zamawiającego:  KRS
(nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. 

Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia zaświadczenie o nadaniu NIP. Ponadto  Zamawiający
informuje, że wyciąg z KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ems.ms.gov.pl, odpis z
KRS  zawiera  informacje  o  numerze  REGON,  statut  jest  dostępny  na  stronie
www.snzoz.lublin.pl pod zakładką: „Struktura”.

Pytanie  2:Prosimy o  podanie  informacji  dotyczących  Zamawiającego  tj.  liczby 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  3:  Prosimy  przedstawienie  uchwały  odpowiedniego  organu  wyrażającej  zgodę  na
zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia.

Odpowiedź:  Zgodnie  z  art.  48  ust.  2  pkt.  2)  lit.  c  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o
działalności  leczniczej  (Dz.  U.  Nr  112,  poz.  654)   do  zadań  Rady Społecznej  należy
przedstawianie  Dyrektorowi  Szpitala  wniosków  i  opinii  w  sprawie  kredytu  bankowego.
Zaciągniecie  kredytu  przez  Szpital  nie  jest  więc  uzależnione  od  uzyskania  uprzedniej,
pisemnej zgody Rady Społecznej.

Pytanie  4:  Czy wypłata  kredytu/pożyczki  nastąpi  pod warunkiem wcześniejszego ustanowieniu
prawnych zabezpieczeń?

Odpowiedź:  TAK,  wypłata  kredytu/pożyczki  nastąpi  pod  warunkiem  wcześniejszego
ustanowieniu prawnych zabezpieczeń.

Pytanie  5:  Czy  spłata  kredytu/pożyczki  ma  nastąpić  w  42  ratach, począwszy  od  miesiąca
następującego po wypłacie środków: 41 rat w kwocie 28 571,42 zł oraz ostatnia rata wyrównująca
w kwocie 28 571,78 zł?

Odpowiedź:  Spłata  rat  kapitałowych  oraz  odsetkowych  będzie  następowała  zgodnie  z
zapisami punktu 4 rozdziału XVI SIWZ. Zamawiający wskazuje  kwoty rat kapitałowych: 41
równych rat kapitałowych po 28 571,43 zł, a ostatnia rata kapitałowa:  28 571,37 zł. 

Pytanie 6: Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w
przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych?

Odpowiedź:  Tak,   przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy
(także  w przypadku lat  przestępnych)  liczy  365  dni  a  miesiąc  liczy  rzeczywistą  ilość  dni
kalendarzowych.

Pytanie  7: Czy  Zamawiający  zgadza  się  na  wprowadzenie  zapisu  w  umowie  o  konieczności

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.snzoz.lublin.pl/


ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu
tworzącego SPZOZ w przypadku rozpoczęcia procesu zmiany formy prawnej Zamawiającego? W
przypadku braku udzielenia i pozyskania takiej zgody od podmiotu tworzącego prosimy o zgodę na
wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia pożyczki/kredytu przez Wykonawcę w
stan  natychmiastowej  wymagalności,  w razie  nieuzyskania  takiej  zgody w terminie  30  dni  od
pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  8:Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  umowa  kredytu/pożyczki  zobowiązywała
Zamawiającego do przedstawiania 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 9: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki.

Odpowiedź:  Spłata kredytu/ pożyczki będzie następowała ze środków w ramach kontraktu z
NFZ.

Pytanie 10:Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i
US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie
posiada,  prosimy  o  informację,  czy  zostaną  one  przedstawione  przed  zawarciem  umowy  lub
wypłatą kredytu/pożyczki.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie  11:Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc)  opinii  bankowych.
Jeżeli  w  obecnej  chwili  Zamawiający ich  nie  posiada,  prosimy o  informację,  czy zostaną  one
przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. 

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie 12: Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za 2011 oraz 2012 rok: bilans,
rachunek  wyników  (wariant  porównawczy),  wprowadzenie  oraz  informacja  dodatkowa  do
sprawozdania  finansowego,  zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym,  rachunek  przepływów
pieniężnych,  raport  oraz  opinia  biegłego  rewidenta,  uchwała  o  zatwierdzeniu  sprawozdania  i
podziale wyniku.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie 13: Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (wg stanu
na koniec 2012 r.) – jeżeli występują:

Bilans:

-         inne środki trwałe,

-         środki trwałe w budowie,

-         inne należności krótkoterminowe

-         krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa),

-         rozliczenia międzyokresowe (aktywa)



-         pozostałe rezerwy,

-         inne zobowiązania finansowe (długo- i krótkoterminowe)

-         inne zobowiązania krótkoterminowe,

-         rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Rachunek zysków i strat:

-         pozostałe  przychody  operacyjne  (Od  kogo  Zamawiający  uzyskuje  dotacje?  Co
obejmuje pozycja „Inne przychody operacyjne”?)

-         pozostałe koszty operacyjne

-         przychody i koszty odsetkowe

-         zyski nadzwyczajne

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie 14: Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności.

Odpowiedź: Straty na działalności powstają na skutek niedoszacowania wartości kontraktu z
NFZ.

Pytanie 15:  Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie  16:  Prosimy  o  przedstawienie  prognoz  finansowych  na  okres  kredytowania  oraz
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie  17: Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli  nie prosimy o
informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie 18: Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie
ich wysokości oraz okresu spłaty. 

Odpowiedź:  TAK,  wobec ZUS: kwota 677 700,00 zł spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie  19:  Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na
koniec 2012 r. lub aktualnej.

Odpowiedź:Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie  20:  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  21: 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  22:  Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny?  Jeżeli  tak,
prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 23: Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek Zamawiającego wg stanu na
koniec  2012  r.  (lub  aktualnego),  zawierającego  następujące  informacje:  nazwę  instytucji
finansującej,  rodzaj  transakcji,  pierwotna  kwota  zadłużenia  określona  w  umowie,  wysokość
zadłużenia  na  koniec  2012  r.  (lub  aktualna),  termin  całkowitej  spłaty  zadłużenia,  rodzaj
zabezpieczenia.

Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty.

Pytanie  24:  Jeżeli  Zamawiający  posiada  nadwykonania  kontraktu  z  NFZ,  prosimy  o  podanie
informacji  jaki jest  ich poziom w roku bieżącym, jaki był  w roku poprzednim oraz jaka część
została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  informacje do  przygotowania
oferty.

Pytanie  25: 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  26: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  27:  Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  dodatkowe  zabezpieczenie
kredytu/pożyczki w postaci:

a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracja wekslową,

b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji  w trybie art.  97 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu,



c. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego,

d. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:

-         podanie  kwoty  poręczenia  (czy  będzie  obejmować  wartość  kapitału,
odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów
egzekucji?)  oraz  okresu  jego  obowiązywania  (powinien  być  dłuższy  niż
okres kredytowania),

-         przedstawienie  uchwały  podmiotu  tworzącego  w  sprawie  poręczenia
wnioskowanej transakcji,

-         informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji
– jeżeli tak, to do jakiej kwoty?

-         przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,

e. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:

-         podanie  wartości,  nazwy,  numeru  i  dnia  zawarcia  kontraktu  z  NFZ,  z
którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki,

-         przedstawienie kopii ww. kontraktu,

-         kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować
wartość  kapitału,  odsetek,  odsetek  od  zadłużenia  przeterminowanego,
ewentualnych kosztów egzekucji?

-         informację,  czy  kontrakt  mający  stanowić  zabezpieczenie  kredytu  jest
wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń

-         zgodę,  aby  środki  z  kontraktu  stanowiącego  zabezpieczenie  były
wypłacane  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  bezpośrednio  na  rachunek
wyznaczony do spłat kredytu/pożyczki

-         potwierdzenie,  że  Zamawiający  zobowiązuje  się  utrzymać  w  całym
okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o
wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek

f. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy
o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  28: Czy  podmiot  tworzący  planuje  przekształcenie  Zamawiającego  w  spółkę  prawa
handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  posiada  informacji,  czy  podmiot  tworzący  planuje
przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.

Pytanie  29:  Prosimy  o  udostępnienie  SIWZ  oraz  załączników  w  wersji  edytowalnej  (WORD
zamiast PDF).

Odpowiedź: Zamawiający  udostępnia SIWZ  w wersji edytowalnej.

Pytanie 30: Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.06.2013 r., godz. 10:00 w
związku z oczekiwaniem na udostępnienie przez Zamawiającego, zgodnie z prośbą Wykonawcy z
dn. 20.05.2013 r., dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.


