
Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-29/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień

publicznych  (t.j.Dz.  U.  2010/113/759  z  późn.  zm.),  Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.

Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o treści nadesłanych

zapytań dot. postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu/ pożyczki  (SzNSPZOZ.N-

ZP.372-29/13) oraz o udzielonych wyjaśnieniach w przedmiotowej sprawie:

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 31.07.2013 - 887 osób, liczbę łóżek: 872 oraz
hospitalizowanych pacjentów w okresie 01.01.2013 do 31.07.2013. – 6216 osób.

Pytanie  3:  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  4:  Prosimy  o  podanie  jaka  część  kredytu/pożyczki  zostanie  przeznaczona  na  bieżące
funkcjonowanie, a jaka na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Odpowiedź:  Ok.  5%  kredytu/pożyczki  zostanie  przeznaczona  na  bieżące  funkcjonowanie
Szpitala, ok. 95% - spłata zaciągniętych pożyczek

Pytanie  5:  .Prosimy o  wskazanie  pożyczek,  które  zostaną  spłacone  dzięki  środkom z  kredytu
/pożyczki.

Odpowiedź: Są to trzy pożyczki,  wg stanu na dzień 31.07.2013 r.

1. 3 466 666,64,

2. 2 083 333,30,

3.    540 000,00.

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


Pytanie  6:  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 7: 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 8: Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprocentowanie kredytu / pożyczki było zmienne. W
przypadku wyrażenia zgody:

a.     Czy Zamawiający dopuszcza,  aby zmiana oprocentowania następowała w pierwszym dniu
każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej  jako średnia
wartość  stawek  WIBOR  1M  z  ostatnich  dziesięciu  dni  roboczych  miesiąca  poprzedniego,
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą marżę?

b.     Prosimy o podanie stawki bazowej WIBOR, którą należy przyjąć w celu obliczenia kwoty
odsetek w składanej ofercie (np. z dnia 01.08.2013 r.)

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża zgody,  aby oprocentowanie kredytu /  pożyczki  było
zmienne.

Pytanie  9:  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: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  10:  Prosimy o  zgodę  na  dodanie  do  wzoru  umowy kredytu  /  pożyczki  następujących
zapisów:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1) dostarczania do Banku 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;

2) składania  Bankowi  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;

3) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających
z umowy kredytu;

4) 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.”

Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  w  rozdziale  XVI  „ISTOTNE  DLA  STRON
POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  (....)  punkt  12  o  następującym
brzmieniu „Zamawiający zobowiązuje się  do dostarczenia wykonawcy ostatniego rocznego
sprawozdania finansowego, które posiada Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia
pisemnego wniosku przez Wykonawcę. W pozostałym zakresie zamawiający nie wyraża zgody
na zmianę SIWZ.”

Pytanie 11: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki.

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

Pytanie 12:  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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13:  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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 14: Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za 2011 oraz 2012 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 udostępnia na stronie internetowej www.snzoz.lublin.pl pełne dane
finansowe za 2012 oraz  rachunek wyników, bilans,przepływy pieniężne,zestawienie zmian w
kapitale własnym za rok 2011.

Pytanie 15: Prosimy 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: Dane zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

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


Pytanie 16: Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych
w 2012 i jeżeli występują w aktualnym rachunku zysków i strat.

Odpowiedź: Dane zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Pytanie 17:  Prosimy o udostępnienie bilansu i rachunku wyników wg stanu na koniec I lub/ i II
kwartału 2013 r.

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada bilansu i rachunku wyników wg stanu na koniec I lub/
i II kwartału 2013 r.

Pytanie 18:  Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i
pozostałe  (z  wyszczególnieniem jakiej  kategorii  przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych
segmentów) wg stanu na koniec 2012 r. i na koniec I lub/ i II kwartału 2013.

Odpowiedź:Dane zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Pytanie  19:   Prosimy  o  przedstawienie  prognoz  finansowych  na  okres  kredytowania  oraz
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych.

Pytanie 20:  Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o
informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź: Zobowiązania wobec dostawców są regulowane nieterminowo. 

Pytanie 21: 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 533,1 tys. zł,  spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie 22:   Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na
koniec 2012 r. lub aktualnej.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  prowadzi  ewidencji  struktury  wiekowej  należności  i
zobowiązań.

Pytanie 23: 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 24:  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: Obecnie jest prowadzone jedno postępowanie sądowe o zapłatę zobowiązań, przy
czym roszczenie objęte tym postępowanie zostało zapłacone i powód w tym zakresie cofnął
powództwo.

Pytanie 25:  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 26: 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 nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  27: 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 nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  28:  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 nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  29:  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 nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  30:  Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  przedstawi  dodatkowe  zabezpieczenie
kredytu/pożyczki w postaci:

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

b.pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego

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

 i.  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),

ii.przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji,



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

iv.przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,

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

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

 ii. przedstawienie kopii ww. kontraktu

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

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

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

 vi. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania
zabezpieczenie  w  postaci  cesji  o  wartości  nie  mniejszej  niż  kwota  kredytu/pożyczki  oraz
odsetek

vii. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania
zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej
niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. i

 viii.  potwierdzenie,  że  w  przypadku  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  kontraktu  będącego
zabezpieczeniem kredytu  w  czasie  obowiązywania  umowy kredytu,  Zamawiający  ustanowi
cesję z co najmniej  jednej  innej  umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  zawartej
między  Zamawiającym a  NFZ o  wartości  nie  niższej  niż  wartość  wygasłego/rozwiązanego
kontraktu.

e.  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  31:  Prosimy o  potwierdzenie,  że  przewidywane  przez  Zamawiającego  zmiany umowy
kredytu / pożyczki będą wymagały zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:  Tak,  przewidywane przez  Zamawiającego zmiany umowy kredytu /  pożyczki
będą wymagały zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie  32: Czy,  wraz  z  zastawem  rejestrowym,  Zamawiający  ustanowi  cesję  praw  z  polisy
ubezpieczeniowej  sprzętu?  Jeżeli  tak,  czy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  utrzymywania
zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w całym okresie kredytowania, co
będzie  wiązać  się  z  przedkładaniem  Wykonawcy  odnowionych  opłaconych  polis
ubezpieczeniowych oraz zawieraniem z Wykonawcą nowych umów cesji?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowi cesji praw z polisy ubezpieczeniowej sprzętu.

Pytanie  33: Prosimy  o  podanie  informacji  dotyczących  istniejącego  zastawu  rejestrowego  na
sprzęcie, o którym mowa w SIWZ: 

a. kwota zastawu,



b. aktualna wysokość oraz termin ostatecznej spłaty wierzytelności, którą zastaw zabezpiecza.

Odpowiedź: Kwota zastawu: 4 000 000,00 zł, aktualna wysokość wierzytelności: 3 466 666,64
zł, ostateczny termin spłaty: 30.11.2017 r.

Pytanie 34:Prosimy o informacje dotyczące urządzenia, na którym zostanie ustanowiony zastaw
rejestrowy:

a. dokument określający wartość sprzętu

b. numer fabryczny

c. rodzaj

d. marka

e. producent

f. rok produkcji

g. nazwa własna lub typ

Odpowiedź:  Dokument  określający  wartość  sprzętu:  Fa  VAT nr  FVS  H/0645/11,  zastaw
rejestrowy na sprzęcie stanowiącym wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego, w tym
na rezonansie magnetycznym Siemens Magnetom Essenza Tim [25x16], nr seryjny 49239, rok
produkcji  2011,  Strzykawce automatycznej  Optistar Elite,  nr ser.  C/0311DOO2, rok prod.
2011,  Serwerze  Fujitsu  Primergu  TX  300,  nr  ser.  YL7b010433,  rok  prod.  2011,
Zintegrowanym systemie do badań obrazowych NetRAAD, rok prod. 2011.


