
Lublin, dnia 21 października 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-40/13

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.  2013  poz.  907 ze 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.372-40/13) oraz o udzielonych wyjaśnieniach w przedmiotowej sprawie:

Pytanie  1.  Wykonawca    prosi   o   wyjaśnienie   czy   Zamawiający   przewiduje  możliwość
wprowadzenia  dodatkowego  zabezpieczenia:  oświadczenia  Kredytobiorcy  o  poddaniu  się
egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z
późn, Zmianami)
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2.Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  wyciąg  z  KRS  jest  dostępny  na  stronie  internetowej
www.ems.ms.gov.pl, statut jest dostępny na stronie www.snzoz.lublin.pl pod zakładką: „Struktura”.

Pytanie 3.Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań
wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz za okres bieżący,
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi ewidencji  struktury wiekowej należności i zobowiązań.

Pytanie  4.Wykonawca  prosi  o  zestawienie  kredytów  wg.  stanu  na  dzień  16.10.2013  r,
zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres
kredytowania oraz zabezpieczenie.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  5.  Czy  możliwe  jest  uzyskanie  opinii  bankowych  nie  starszych  niż  l  miesiąc  przed
podpisaniem umowy.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6.W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji
jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana
przez NFZ.
Odpowiedź:  Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie 7. Czy Zamawiający posiada program naprawczy  lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to
prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty pożyczki),
- pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego,
- poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty
zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela),
- cesji praw wierzytelności z umowy r Narodowego Funduszu Zdrowia)  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

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


Pytanie 9.  Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala  liczba; 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 10.Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
Odpowiedź:  Spłata  kredytu/  pożyczki  będzie  następowała  ze  środków pozyskanych  w ramach
kontraktu z NFZ.

Pytanie 11 .Wykonawca  prosi  o wyjaśnienie  pozycji  w  Bilansie  i  RZiS za  2012r.:   inne
należności  krótkoterminowe;  inne  rozliczenia  międzyokresowe;  pozostałe  rezerwy;  inne
zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody operacyjne;
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  12.  Prosimy  o  udostępnienie  aktualnych  zaświadczeń  (ważne  3  miesiące)  z  Urzędu
Skarbowego o   niezaleganiu  z  podatkami  oraz  z  Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych o
niezaleganiu ze składkami.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia zaświadczeń.

Pytanie 13. Prosimy o informację 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: Zamawiający posiada zawartą ugodę z Zakładem  Ubezpieczeń    Społecznych  
na spłatę zobowiązań w wysokości na dzień 30.09.2013 – 316 100,00 zł, płatnej do 30.07.2014 r. 

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: Obecnie nie prowadzone jest żadne postępowanie o zapłatę zobowiązań.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy pożyczki na
wzorze  przedstawionym  przez  Wykonawcę  uwzględniającym  zapisy  SIWZ.  Czy  Zamawiający
wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
umowy na warunkach SIWZ oraz złożonej w postępowaniu oferty zamiast wzoru umowy (który
nie podlega merytorycznej ocenie Zamawiającego)?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy pożyczki na wzorze przedstawionym przez
Wykonawcę uwzględniającym zapisy SIWZ.

Pytanie  16.  Ze  względu  na  długi  okres  finansowania  Wykonawca  prosi  o  zgodę  na  zmianę
oprocentowania  pożyczki  z  stałego  na  oprocentowanie  zmienne  oparte  o  stawkę  WIBOR 6M
według  notowań  na  dzień  16.10.2013  r.  oraz  stałą  w  całym  okresie  kredytowania  marżę
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.


