
Lublin, dnia 26 marca 2014 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-15/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie  1: Ze  względu  na  okres  finansowania  Wykonawca  prosi  o  zgodę  na  zmianę
oprocentowania pożyczki w oparciu o WIBOR 6M.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że kwota prowizji która została określona w SIWZ zostanie
potrącona w dniu uruchomienia pożyczki z kwoty wypłacanej pożyczki. 
Odpowiedź:  Spłata  prowizji  nastąpi  jednorazowo  w dniu  uruchomienia  kredytu/pożyczki.
Zmawiający dopuszcza możliwość potrącenia prowizji  z kwoty wypłacanej pożyczki w dniu
uruchomienia pożyczki. 

Pytanie 3: Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych.
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 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań
wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz za okres bieżący.
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi ewidencji struktury wiekowej należności i zobowiązań.

Pytanie 5: Wykonawca prosi o zestawienie pożyczek i kredytów wg. stanu na dzień 31.01.2014 r.
zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres
kredytowania oraz zabezpieczenie.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia powyższych informacji.

Pytanie  6: Czy  możliwe  jest  uzyskanie  opinii  bankowych  nie  starszych  niż  1  miesiąc  przed
podpisaniem umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 7: 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 podał wszystkie niezbędne dane w SIWZ. 

Pytanie  8: Czy Zamawiający posiada  program naprawczy lub restrukturyzacyjny?  Jeżeli  tak,  
to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Pytanie 9: Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
Odpowiedź: Szpital posiadał zatrudnienie na dzień  28.02.2014 - 883 osób, liczbę łóżek: 872
oraz hospitalizowanych pacjentów w okresie 01.01.2013 do 31.12.2013. – 10 656  osób.



Pytanie 10:Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki/kredytu.
Odpowiedź:  Spłata kredytu/ pożyczki będzie następowała ze środków pozyskanych w ramach kontraktu z
NFZ.

Pytanie  11: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 wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 12: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: TAK,  wobec ZUS: kwota  158,1 tys. zł,  spłata do 30.07.2014 r. 

Pytanie 13: 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  14: Prosimy  o  potwierdzenie,  że  za  dzień  roboczy  Zamawiający  przyjmuje  dni  
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:   Zamawiający za dzień  roboczy przyjmuje dni  od poniedziałku do piątku  za
wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 15: Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie do czasu spłaty pożyczki 
i  dodanie w § 7 zapisu: „Pożyczkobiorca zobowiązuje się  utrzymać  niniejsze zabezpieczenie o
wartości  nie  mniejszej  niż  kwota  pożyczki  oraz  odsetek  do  czasu  spłaty  zobowiązania
Pożyczkodawcy”
Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie do czasu spłaty kredytu /
pożyczki o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek do czasu spłaty
zobowiązania Banku/ Pożyczkodawcy.

Pytanie 16: Czy Zamawiający zawrze umowę cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie 17: Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisu z  § 2 ust. 1 zgodnie z którym wypłata
pożyczki  nastąpi  w  terminie  2  dni  od  podpisania  umowy  po  otrzymaniu  zgody  
na  przelew z  NFZ.  Zgodnie  z §  7  ust.  2  zamawiający wystąpi  o  zgodę  w  terminie  7  dni  od
podpisania  umowy  i  w  terminie  7  dni  od  jej  uzyskania  przedstawi  wykonawcy,  
co może znacznie wydłużyć termin wypłaty pożyczki?
Odpowiedź:   Zamawiający  wystąpi  o  zgodę  na przelew niezwłocznie po zawarciu  umowy
kredytu/pożyczki. Zamawiający liczy na otrzymanie tejże zgody w terminie 2 dni. 

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie,  że ostateczna wypłata pożyczki  nastąpi po ustanowieniu
przez Zamawiającego zabezpieczeń określonych w §7 i §8 wzoru umowy?

Odpowiedź:  Ostateczna  wypłata  pożyczki  nastąpi  po  ustanowieniu  przez  Zamawiającego
zabezpieczeń określonych w §7 i §8 wzoru umowy.



Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę  przy rozstrzyganiu sporów na zmianę  właściwości
miejscowej sądu na właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie  20: Prosimy o odpowiedź,  czy w przypadku jeśli  wewnętrzne procedury Wykonawcy
nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa
odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża na to zgodę. 

Pytanie  21: Czy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  postawienia  w  stan  natychmiastowej
wymagalności  całości  pozostałej  do  spłaty  należności  wraz  z  należnościami  ubocznymi  w
przypadku  powzięcia  przez  Pożyczkodawcę  informacji  o  planowanym  przekształceniu
Pożyczkobiorcy  w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu  w taką spółkę?

Odpowiedź:  Zamawiający  przewiduje  możliwość  postawienia  w  stan  natychmiastowej
wymagalności  całości  pozostałej  do  spłaty  należności  wraz  z  należnościami  ubocznymi  w
przypadku  powzięcia  przez  Pożyczkodawcę  informacji  o  planowanym  przekształceniu
Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu  w taką spółkę.

Pytanie 22: Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych
na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym
dane:  kwota,  cel,  nazwa projektu,  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 23: Wykonawca prosi o udostępnienie do wglądu Kontraktu z NFZ na którym zostanie
ustanowiona cesja oraz o podanie numeru i wartości kontraktu mającego stanowić zabezpieczenie;
jeśli jest to możliwe przedstawienie jego kopii.
Odpowiedź:  Umowa nr 03-11-04-00095-02 z dnia 31.12.2010 r. o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej   -  opieka  psychiatryczna  i  leczenie  uzależnień  na  kwotę  40  011  679,97  zł,
przedłużona  aneksem nr  1  na  2014  r.  Treść  umowy  będzie  udostępniona  do  wglądu  po
wyłonieniu Wykonawcy. 

Pytanie 24: Czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki, jest wolny
od innych zabezpieczeń? W przypadku gdy stanowi zabezpieczenie innego podmiotu prosimy o
podanie  informacji  do  jakiej  wysokości  jest  ustanowione  to  zabezpieczenie  oraz  terminu  jego
wygaśnięcia.
Odpowiedź:  Na  kontrakcie,  który  ma  stanowić  zabezpieczenie  wnioskowanej  pożyczki,/
kredytu   jest  ustanowiona  cesja  wierzytelności  do  wysokości  4,5  mln  zł.,  z  terminem
wygaśnięcia  na dzień  23.08.2015 r.  oraz cesja  wierzytelności  do wysokości  3,75 mln zł.,  z
terminem wygaśnięcia na dzień 31.03.2017 r.

Pytanie 25: Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: „W przypadku
naruszenia  terminów  i  wysokości  płatności  jakiejkolwiek  należności  wynikających  
z  umowy pożyczki/kredytu Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności
pozostałą do spłaty część  długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać  od
Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi
Pożyczkodawcy. Od dnia postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności od pozostałej
do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek właściwych dla
zadłużenia przeterminowanego”.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  26: Czy możliwe jest  uzyskanie  opinii  bankowych nie  starszych niż  1  miesiąc  przed
 podpisaniem umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci:
·  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). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 28: Z uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność ich wyjaśnienia oraz krótki pozostały czas
na  zadawanie  ewentualnych  kolejnych  zapytań,  związanych  szczególnie  z  częścią
operacyjna  zamówienia,  gwarantujący  prawidłowe  przygotowanie  oferty  wnosimy  
o przesunięcia terminu składania ofert do dnia 20.04.2014 r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie  29: 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 postanowień SIWZ.


