
Lublin, dnia 14 czerwca 2013 r.  
SzNSPZOZ. N-ZP-372-18/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie 1: Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi rachunków:
a. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte,
b.  średnia  liczba  oraz  wartość  zewnętrznych  przelewów  elektronicznych  (z  wykorzystaniem
systemu ELIXIR) w miesiącu,
c.  średnia  liczba  oraz  wartość  przelewów  wysokokwotowych  (z wykorzystaniem  systemu
SORBNET) w miesiącu,
d.  średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu,
e. średnia liczba oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu,
f. średnia liczba oraz wartość wypłat gotówkowych w miesiącu,
g. średnia liczba oraz wartość wpłat gotówkowych w miesiącu,
h. średniej liczby realizacji czeków elektronicznych w miesiącu,
i. średniej liczby realizacji czeków papierowych w miesiącu,
j. liczba stanowisk bankowości elektronicznej,
k. liczba użytkowników bankowości elektronicznej,
l. liczba kart debetowych
m. przeciętna liczba kontrahentów objęta systemem masowych płatności,
n. średnia wartość, okres oraz częstotliwość zakładania lokat terminowych,
o. planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy.

Odpowiedzi:
a. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte:
bieżące konto- 1500 000,00 zł; konto depozytowe – 1 000 000,00 zł, konto ZFŚS- 30 000,00 zł,
konto zablokowanych depozytów – 40 000,00 zł 
b.  średnia  liczba  oraz  wartość  zewnętrznych  przelewów  elektronicznych  (z  wykorzystaniem
systemu ELIXIR) w miesiącu: 
1400 przelewów na wartość  4 350 000,00 zł;
c.  średnia  liczba  oraz  wartość  przelewów  wysokokwotowych  (z wykorzystaniem  systemu
SORBNET) w miesiącu: 0 
d.  średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu: 0
e. średnia liczba oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu: 0
f. średnia liczba oraz wartość wypłat gotówkowych w miesiącu: 2,  łączna wartość 40000,00 zł 
g. średnia liczba oraz wartość wpłat gotówkowych w miesiącu: 0
h. średniej liczby realizacji czeków elektronicznych w miesiącu: 0
i. średniej liczby realizacji czeków papierowych w miesiącu: 0
j. liczba stanowisk bankowości elektronicznej: 2
k. liczba użytkowników bankowości elektronicznej:5
l. liczba kart debetowych: 0
m. przeciętna liczba kontrahentów objęta systemem masowych płatności:0
n. średnia wartość, okres oraz częstotliwość zakładania lokat terminowych: 0
o. planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy: 1-5



Pytanie  2:  .  Czy Zamawiający będzie  korzystał  z  placówki  Wykonawcy,  wykonywał  operacje
wpłat i wypłat gotówkowych?
Odpowiedź:  Zamawiający będzie korzystał z placówki Wykonawcy przy w  wykonywaniu
wypłat gotówkowych.

 Pytanie 3:  Czy Wykonawcy mogą naliczać opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej?
Odpowiedź: NIE 

Pytanie 4:  Czy Wykonawcy mogą naliczać opłaty za wykonywane przelewy elektroniczne?
Odpowiedź: TAK

Pytanie  5:   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  bezpłatne  były  tylko  przelewy/operacje
wykonywane w polskich złotych?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 6:  Czy Zamawiający dopuszcza inny adekwatny sposób wykonywania usługi typu home-
banking. poprzez bankowości elektroniczną zabezpieczoną przy użyciu karty mikroprocesorowej?
Odpowiedź: TAK

Pytanie  7:   Prosimy o uściślenie zapisu dotyczącego obciążenia rachunku bankowego, czy data
uznania/obciążenia rachunku bankowego Posiadacza rachunku (Zamawiającego)?
Odpowiedź:  Zapis  dot.  obciążenia/  uznawania  rachunków  barankowych  zawarty  jest
w paragrafie 2 ust. 1 pkt5) wzoru umowy (załącznik nr 6A).

Pytanie  8:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  podpisanie  osobnej  umowy  dotyczącej
konwojowania  środków  na  uzupełnienie  pogotowia  kasowego  zgodnych  z  warunkami  SiWZ
z Wykonawcą, który wygra przetarg?
Odpowiedź: NIE 

Pytanie 9:  Czy Zamawiający będzie tylko zasilał środki w kasie własnej, czy będzie to również
odwożenie gotówki z siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź:  Zamawiający będzie tylko zasilał środki w kasie własnej.

Pytanie  10:   Prosimy  o  podanie  następujących  informacji    dot.  dostarczanych  środków
pieniężnych - średnia liczba oraz wartość wpłat/wypłat gotówkowych w miesiącu, jakie wartości,
jakie nominały, czy będzie to również bilon w ilościach sztuk inne niż wielokrotność 100 sztuk?
Odpowiedź: Średnia liczba wypłat: 2, wartość wypłat gotówkowych m-cu: 40 000,00 zł 

Pytanie 11:  Prosimy o podanie wysokości stawki bazowej WIBOR, którą należy przyjąć w celu
obliczenia kwoty odsetek w składanej  ofercie  w celu zapewnienia porównywalności  złożonych
ofert?
Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem XIII punkt 4 SIWZ.

Pytanie  12:   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  zmiany  stawki  następowała  w  okresach
miesięcznych, poprzez zmianę stawki WIBOR  1M obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR
1M z ostatnich dziesięciu dni  roboczych  miesiąca poprzedniego okresu, zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku, powiększoną o stałą niezmienną marżę?
Odpowiedź: NIE

Pytanie  13:   Czy  Wykonawcy  mogą  przedłożyć  do  oferty  projekty  umów  kredytowej  oraz
prowadzenia  rachunku,  na  własnych  wzorach  z  uwzględnieniem  zapisów  z  wzorów
przygotowanych przez Zamawiającego?



Odpowiedź: NIE

Pytanie  14:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  od  niespłaconych  w  terminie  rat  kapitału,
Wykonawca  pobierał  oprocentowanie  według  podwyższonej  stopy  procentowej?  Wysokość
oprocentowania podwyższonego ustalana jest na podstawie stawki WIBOR 3M, obliczanej jako
średnia wartość stawek WIBOR 3M z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału,
powiększonych o  punktów procentowych i obowiązuje przez cały kolejny kwartał.
Odpowiedź: NIE

Pytanie 15:   Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności
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: NIE

Pytanie  16:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  umowa  kredytu/pożyczki  zobowiązywała
Zamawiającego  do  przedstawiania  Wykonawcy  kwartalnych  i  rocznych  danych  finansowych?
(Dostarczanie  w  okresach  rocznych,  w  terminie  do  25.  lipca  danego  roku,  sprawozdania
finansowego za rok poprzedni  (bilans,  rachunek zysków i strat,  informacja dodatkowa) wraz z
raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku oraz składanie w
okresach  kwartalnych,  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  po  upływie  danego  kwartału
kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat).
Odpowiedź: Dane finansowe mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 17:  Prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy kredytu/ pożyczki następujących
zapisów:

A. „Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków 
wynikających
z umowy kredytu;
2) poinformowania Banku w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub 
rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla 
Kredytobiorcy w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową."
B. „Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki 
jeżeli:
1) Zamawiający   nie   wykonał   obowiązków   wynikających   z   umowy,   a w 
szczególności   nieterminowo   reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału lub 
odsetek. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni
2) nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym 
wypłacalności Zamawiający lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek w 
umownych terminach. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.
3) zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu nie zostały ustanowione w terminie lub też 
obniżeniu uległa ich realna wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni."

Odpowiedzi:
A. „Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających
z umowy kredytu – Zamawiający nie wyraża zgody
2)  poinformowania  Banku  w  ciągu  jednego  dnia  roboczego  o  wydaniu  zarządzenia  lub



rozporządzenia  lub  podjęciu  uchwały  przez  organ  podmiotu  tworzącego  właściwego  dla
Kredytobiorcy w sprawie  przekształcenia  Kredytobiorcy w spółkę  kapitałową."-  Zamawiający
wyraża  zgodę  na  poinformowanie  Banku  w  ciągu  30  dni  o  wydaniu  zarządzenia  lub
rozporządzenia  lub  podjęciu  uchwały  przez  organ  podmiotu  tworzącego  właściwego  dla
Kredytobiorcy w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową
B. „Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli:
1) Zamawiający   nie   wykonał   obowiązków   wynikających   z   umowy,   a w szczególności
nieterminowo    reguluje  zobowiązania  z  tytułu  spłaty  rat  kapitału  lub  odsetek.  Termin
wypowiedzenia wynosi 30 dni- Zamawiający nie wyraża zgody
2) nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności
Zamawiający  lub  możliwości  dalszej  spłaty  rat  kapitału  lub  odsetek  w  umownych  terminach.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.- Zamawiający nie wyraża zgody
3) zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu
uległa  ich  realna  wartość.  Termin wypowiedzenia  wynosi  30  dni."-  Zamawiający  nie  wyraża
zgody

Pytanie  18:  Prosimy o  przedstawienie  pełnych  danych finansowych za  lata  2011 -  2012 oraz
danych za  2013 rok:  bilans,  rachunek wyników,  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 19:  Z czym jest związany wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 r.?
Odpowiedź:  Wzrost  przychodów  ze  sprzedaży  w  2012  r.  związany  jest  ze  wzrostem
kontraktów z NFZ.

Pytanie  20:  Prośba o przedstawienie  poszczególnych pozycji  kosztów działalności  operacyjnej
w 2011 i 2012 r. oraz w aktualnych danych:

- Amortyzacja
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
-  Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- Pozostałe koszty rodzajowe

Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  w  SIWZ  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty. 

Pytanie  21:   Prośba   o  wyjaśnienie   poszczególnych   pozycji   pozostałych   przychodów
operacyjnych w  2012  i  jeżeli  występują w aktualnym rachunku zysków i strat (na 31.03.2013 r.)
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  w  SIWZ  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty. 

Pytanie 22:  Z czym jest związana aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w 2012 r. oraz
co zawiera pozycja inne koszty operacyjne, które znacznie wzrosły w 2012 r.
Odpowiedź:  Aktualizacja  wartości  aktywów  niefinansowych  w  2012  r  związana  jest
z  dokonanym  przez  Szpital  odpisem  aktualizacyjnym  na  ponadlimitowe  świadczenia
medyczne do NFZ,  pozycja inne koszty operacyjne, która znacznie wzrosła w 2012 r. zawiera
w sobie przeksięgowanie niezapłaconych przez NFZ ponadlimitowych świadczeń medycznych
z lat ubiegłych.



Pytanie 23:  Wyjaśnienie pozycji przychody i koszty finansowe
Odpowiedź: Przychody finansowe zawierają w sobie uzyskane odsetki od kontrahentów oraz
od rachunków bankowych, koszty finansowe zawierają w sobie naliczone i zapłacone przez
Szpital odsetki.

Pytanie  24:  Z  czym  jest  związany  wzrost  wartości  budynków  oraz  spadek  wartości  innych
środków trwałych
Odpowiedź:  Wzrost  wartości  budynków  związany  jest  z  rozliczeniem  zakończonych
inwestycji,  spadek  wartości  innych  środków  trwałych  związany  jest  z  dokonanymi  przez
Szpital odpisami umorzeniowymi.

Pytanie 25: Co zawiera pozycja środki trwałe w budowie
Odpowiedź: Pozycja środki trwałe w budowie zawiera w sobie niezamknięte i nie rozliczone
dotychczas inwestycje.

Pytanie 26:  Co zwiera pozycja w bilansie krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Odpowiedź:  Pozycja  w  bilansie  krótkoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe  zawiera
w sobie podatek VAT do odliczenia w przyszłych okresach.

Pytanie 27: Z czym jest związany spadek kapitału własnego i podstawowego
Odpowiedź:  Spadek  kapitału  własnego  i  podstawowego  związany  jest  z  realizacją  przez
Szpital  art.  8  ustawy z dnia 14.06.2012 r.  o zmianie ustawy o działalności  leczniczej  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 poz. 742).

Pytanie 28:  Na jaki cel zostały utworzone pozostałe rezerwy w 2012 r,
Odpowiedź:   Pozostałe  rezerwy w 2012 r.  zostały  utworzone na zobowiązania budżetowe,
które staną się wymagalne w I kw. 2013 r. 

Pytanie 29: Z zaciągnięciem jakich kredytów związany jest ich wzrost w 2012 r,
Odpowiedź: Nie dotyczy kredytów, wzrost związany jest z zaciągnięciem pożyczek.

Pytanie 30: Co zawiera pozycja rozliczenia międzyokresowe długo i krótkoterminowe (pasywa)
Odpowiedź: Pozycja rozliczenia międzyokresowe długo i krótkoterminowe (pasywa) zawiera
w  sobie  otrzymane  przez  Szpital  dotacje   rozliczane  w  czasie  równolegle  do  odpisów
amortyzacyjnych.

Pytanie 31: Z czym jest związane osiąganie ujemnych wyników finansowych oraz ich pogorszenie
w 2012 r. (strata w 2012 r wyniosła 2 609 tyś. zł a w 2011 1 733 tyś, zł,).
Odpowiedź:  Osiąganie  ujemnych  wyników  finansowych  oraz  ich  pogorszenie
w 2012 r.  związane jest z niedoszorowaniem ze strony NFZ wartości  kontraktu na usługi
medyczne oraz niezapłaconych przez NFZ ponadlimitowych świadczeń medycznych.

Pytanie  32:   Prosimy  o  przedstawienie  prognoz  finansowych  na  2013  r.  i  2014  r.  oraz
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  w  SIWZ  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty.

Pytanie  33:   Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ
i pozostałe (z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych
segmentów).
Odpowiedź:  Wykonawca  w pytaniu  nie  wskazał  okresu,  za  jaki  należy  podać   strukturę



przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe.

Pytanie 34:  Na jaki dzień miesiąca ma przypadać spłata odsetek
Odpowiedź: Zgodnie z paragrafem 2  ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6B).

Pytanie  35:  Czy kontrakt jest wolny od innych obciążeń - jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty
obciążeń
Odpowiedź:  Kontrakt nie jest wolny od innych obciążeń, kwota obciążeń 7 949 999,94 zł.

Pytanie 36:  Czy środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie będą wypłacane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek wyznaczony do spłat kredytu,
Odpowiedź: TAK

Pytanie  37:  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 wraz z należnymi odsetkami.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 38: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci
(prosimy o odniesienie się do poszczególnych pozycji):

a. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art 97 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty pożyczki (lub innej kwoty, prosimy o 
wskazanie),
b. 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.
c. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej - w przypadku zgody, prosimy
o przedstawienie operatu
szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy

Odpowiedzi: 
a.  oświadczenia  Zamawiającego  o  poddaniu  się  egzekucji  w  trybie  art  97  ustawy  z  dnia
29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty pożyczki (lub innej kwoty, prosimy
o wskazanie) -   NIE
b. 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.
-  NIE
c.  hipoteki  wraz  z  cesją  praw  z  polisy  ubezpieczeniowej  -  w  przypadku  zgody,  prosimy
o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy -  NIE



Pytanie  39:   Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego:  KRS
(nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON.
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.

Pytanie  40:  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 41:  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  42:  Czy wypłata kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń, w tym m.in
uzyskaniu zgody NFZ na cesję wierzytelności ? 
Odpowiedź: TAK

Pytanie 43:  Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.
Odpowiedź:  Główne źródło spłaty kredytu to kontrakt z NFZ.

Pytanie 44: 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 45: 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
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty. 

Pytanie  46:  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 urnowy lub wypłatą kredytu.
Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przygotowania
oferty. 

Pytanie  47:   Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli  nie  prosimy
o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.
Odpowiedź: Wszystkie zobowiązania Zamawiającego nie są regulowane terminowo.

Pytanie  48:  Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na
koniec 2012 r, lub aktualnej.
Odpowiedź:  Odpowiedź:  Zamawiający  przedstawił  wszystkie  niezbędne  dokumenty
do przygotowania  oferty.

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


Pytanie 49: 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: NIE

Pytanie  50:  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: NIE

Pytanie  51:   Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak,
prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu,
Odpowiedź: NIE

Pytanie  52:  Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek, leasingu Zamawiającego
aktualnego  lub  według  stanu  na  koniec  2012  r,  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  w  SIWZ  przedstawił  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty.

Pytanie  53:  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 szansę uzyskania pozostałej części
Odpowiedź:  Zamawiający  w  SIWZ  przedstawił  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty.

Pytanie  54:  Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących  inwestycji  realizowanych  na
przestrzeni ostatnich 4 lat (finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego) 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  w  SIWZ  przedstawił  wszystkie  niezbędne  informacje
do przygotowania  oferty.

Pytanie 55: Wykonawca   zwraca   się   z   uprzejmą   prośbą  o   przedłużenie   terminu   składania
ofert do   dnia   25.06.2013 r. Wykonawca uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia
analizy  zdolności  kredytowej  Kredytobiorcy  zgodnie  z  art.  70  Prawa  Bankowego,  polegającej
między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz
Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez
Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia
się do wzrostu ceny oferty bankowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.


