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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/34/2013                      Sanok, dnia 11.03.2013r. 

 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego 

pomostowego dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1   

Czy Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci: 

- pełnomocnictwa do r-ku bieżącego prowadzonego przez PBS O/Sanok o nr 85 8642 0002 2001 0060     

1685 0003 

- zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym 

- wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

- hipoteki umownej na nieruchomości 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w 

postaci: 

a) Pełnomocnictwo do r-ku bieżącego prowadzonego przez PBS O/Sanok o nr 85 8642 0002 

2001 0060  1685 0003 

b) Wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

 

* Pytanie nr 2   

Prosimy wskazać numer rachunku na który będą wpływały środki z refundacji mającej stanowić 

źródło spłaty kredytu 

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer rachunku 29 8642 1184 2018 0060 1685 0015  prowadzony 

jako rachunek pomocniczy w PBS oddział w Sanoku na rzecz SPZOZ w Sanoku ul.800 lecia 26,  

38-500 Sanok dla zadania „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – 

PSIM” 

 

* Pytanie nr 3  

W jakim terminie Zamawiający przewiduje dokonanie spłaty kredytu po otrzymaniu dofinansowania z 

Urzędu Marszałkowskiego? 

Odpowiedź: Kredyt pomostowy przeznaczony jest na zachowanie płynności finansowania realizacji 

inwestycji w ramach zadania „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM” – kredyt 

będzie posiadał charakter kredytu obrotowego w rachunku kredytowym stąd każdy wpływ środków 

będzie spłatą zadłużenia.  

http://www.zozsanok.pl/
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Kolejne spłaty uzależnione będą od terminu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego  jako refinansowanie wydatków poniesionych w ramach projektu na 

podstawie wniosków o płatność. Ostateczny termin spłaty szacowany jest do 31.08.2014 

  

* Pytanie nr 4  

Na jaki miesiąc oraz do którego każdego miesiąca Zamawiający przewiduje płatnośc pierwszej raty 

kapitałowej oraz odsetkowej? 

 Odpowiedź: Dniem płatności odsetek zgodnie z zapisami SIWZ będzie 10 dzień miesiąca po 

miesiącu którego dotyczy okres obrachunkowy. Raty kapitałowe płatne jak w wyjaśnieniu pkt 4. 

 

* Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający przewiduje wypłate kredytu w transzach czy też jednorazowo? 

 Odpowiedź:Wypłaty kredytu będą następowały na podstawie przedstawionych dokumentów – faktur, 

rachunków lub not księgowych w transzach zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem wynikającym z 

procesu inwestycyjnego  
 

* Pytanie nr 6  dot. zał. nr 3 pkt I, ust 1 i lit. a ) 

Czy Zamawiający składa zamówienie na obsługę bankową kredytu inwestycyjnego czy też kredytu 

obrotowego w rachunku kredytowym.  

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa kredytu obrotowego w rachunku 

kredytowym . Stad należy skorygować w zapisie zał. nr 3 Pkt I, ust 1 

 

Było: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego pomostowego dla SPZOZ w 

Sanoku w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia)  

(kod CPV 66.11.30.00-5) usługi bankowe w zakresie: 

 

Powinno być: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego – obrotowego w rachunku 

kredytowym dla SPZOZ w Sanoku w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia 

zamówienia) (kod CPV 66.11.30.00-5) usługi bankowe w zakresie: 

 

W pozostałych dokumentach w których użyto zwrotu „inwestycyjnego pomostowego” zastępuje sie 

ten zwrot tekstem „pomostowego” 

 

* Pytanie nr 7 dot. SIWZ 

W rozdziale IV pkt 1 ppkt c, ppkt d, ppkt e, ppkt f, ppkt g, ppkt h, ppkt i, ppkt j, ppkt q – prosimy o 

wykreślenie z SIWZ przedmiotowych podpunktów jako nie związanych z kredytem pomostowym 

czyli rodzajem zamówienia. 

Odpowiedź 

Wskazane w rozdziale IV pkt 1 ppkt c, ppkt d, ppkt e, ppkt f, ppkt g, ppkt h, ppkt i, ppkt j, ściśle 

związane są z rodzajem kredytu który będzie posiadał charakter kredytu obrotowego w rachunku 

kredytowym. 

Zamawiający zmienia zapis dla pkt 1 ppkt q na: 

q)dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące 

wymogi: 

- winny być one sporządzone w formie papierowej lub elektronicznej 

- zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia 

rachunku bankowego wpłacającego, 

 

* Pytanie nr 8 dot. SIWZ 

W rozdziale XII pkt 1 ppkt e, ppkt f – prosimy o wykreślenie przedmiotowych podpunktów jako nie 

związanych z zamówieniem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowych podpunktów. 
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* Pytanie nr 9 dot. SIWZ 

Jaki rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu przewiduje Zamawiający? 

Czy Zamawiający dopuszcza jeden z rodzajów zabezpieczeń przedmiotowego kredytu: 

- poręczenie Organu Założycielskiego (powiat sanocki) 

- potwierdzona cesja należności z kontraktu zawartego z NFZ na okres trwania umowy kredytowej o 

równowartości 150% wartości wysokości zadłużenia  - wpływy miesięczne na rachunek SPZOZ Sanok 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje tych form zabezpieczenia kredytu. 

 

* Pytanie nr 10 dot. SIWZ 

W przypadku cesji należności z NFZ czy Zamawiający wyrazi zgodę by wpływy z przedmiotowej cesji 

wpływały na rachunek prowadzony w Banku udzielającym zamówienie? 

Po potrąceniu raty odsetkowej – pozostałe środki są do dyspozycji Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 11 dot. SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by WIBOR 1M na potrzeby określenia wysokości oprocentowania w 

poszczególnych okresach odsetkowych miesięcznych był ustalany na 2 dni robocze przed 

zakończeniem poprzedniego miesiąca? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 12 dot. SIWZ 

W załączniku nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2013 pkt 1 prosimy o wykreślenie jako nie związanych 

z Zamówieniem – ppkt: e,f,g,h,j,k,l,s,t 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ppkt: e, f, g, h, j, k, l, s. 

Zamawiający zmienia zapis ppkt t za: 

t)  winny być one sporządzone w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

* Pytanie nr 13 dot. SIWZ 

W załączniku nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2013 pkt 6 prosimy o zmianę zgodnie z pkt 6 

niniejszego pisma 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany pkt 6. 

 

* Pytanie nr 14 dot. SIWZ 

W załączniku nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2013 pkt 6 prosimy o wykreślenie pkt 8 jako nie 

związanego z Zamówieniem 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany pkt 8. 

 

* Pytanie nr 15 dot. SIWZ 

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem przetargu jest kredyt inwestycyjny pomostowy czy 

kredyt obrotowy? W przypadku gdyby przedmiotem był kredyt pomostowy prosimy o podstawowe 

informacje o realizowanej inwestycji (cel, rodzaj, źródło finansowania, terminy) 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa kredytu obrotowego w rachunku 

kredytowym.Stąd należy skorygować w zapisie zał. nr 3, Pkt I, ust 1 

Było: 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego pomostowego dla 

SPZOZ w Sanoku w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) 

(kod CPV 66.11.30.00-5 (3) usługi bankowe) w zakresie: 

Powinno być: 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego - obrotowego w 

rachunku kredytowym dla SPZOZ w Sanoku w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

(udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.30.00-5 (3) usługi bankowe) w zakresie: 

 

W pozostałych dokumentach w których użyto zwrotu „inwestycyjnego pomostowego” zastępuje się 

ten zwrot tekstem „pomostowego” 

 

Zamawiający przedkłada kserokopię umowy oraz informacji o trwającym procesie negocjacji 

terminów dla projektu „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
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Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” – kredyt 

będzie posiadał charakter kredytu obrotowego w rachunku kredytowym stąd każdy wpływ środków z 

będzie spłatą zadłużenia kolejne spłaty uzależnione będą od terminu wpływu środków z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako refinansowanie wydatków poniesionych w 

ramach projektu na podstawie wniosków o płatność. Ostateczny termin spłaty szacowany jest do 

31.08.2014.  

 

* Pytanie nr 16 dot. SIWZ 

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Formularza Ofertowego i Oświadczeń do SIWZ w 

wersjach edytowalnych 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wersje edytowalną. 

 

* Pytanie nr 17 

Prosimy o doprecyzowanie – jaki kredyt jest przedmiotem zamówienia: obrotowy czy inwestycyjny ? 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa kredytu obrotowego w rachunku 

kredytowym. Stąd należy skorygować w zapisie zał. nr 3, Pkt I, ust 1 

Było: 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego pomostowego dla SPZOZ 

w Sanoku w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod CPV 

66.11.30.00-5 (3) usługi bankowe) w zakresie: 

Powinno być: 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego - obrotowego w rachunku 

kredytowym dla SPZOZ w Sanoku w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia 

zamówienia) (kod CPV 66.11.30.00-5 (3) usługi bankowe) w zakresie: 

W pozostałych dokumentach w których użyto zwrotu „inwestycyjnego pomostowego” zastępuje się 

ten zwrot tekstem „pomostowego”. 

 

* Pytanie nr 18 

Prosimy o wskazanie celu na jaki ma zostać udzielony kredyt? 

Odpowiedź: Kredyt pomostowy przeznaczony jest na zachowanie płynności finansowania realizacji 

inwestycji w ramach zadania „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – 

PSIM” – kredyt będzie posiadał charakter kredytu obrotowego w rachunku kredytowym stąd każdy 

wpływ środków z będzie spłatą zadłużenia kolejne spłaty uzależnione będą od terminu wpływu 

środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako refinansowanie wydatków 

poniesionych w ramach projektu na podstawie wniosków o płatność. Ostateczny termin spłaty 

szacowany jest do 31.08.2014. 

 

* Pytanie nr 19 

Prosimy o wskazanie, który SIWZ jest wiążący dla Wykonawcy – ze znakiem sprawy 

SPZOZ/PN/14/2013 czy SPZOZ/PN/58/2011 ? 

Odpowiedź: SPZOZ/PN/14/2013 
 

* Pytanie nr 20 

Jeżeli kredyt ma być kredytem inwestycyjny, prosimy o podanie na jaki cel ma zostać udzielony, jaka 

jest wartość nakładów, jaki udział własny? 

Odpowiedź: Celem kredytu jest realizację zadania „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM” 
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* Pytanie nr 21 

Czy realizowany projekt jest dofinansowywany z innych źródeł? Jeżeli tak, to prosimy o 

przedstawienie wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów w ramach dofinansowania? 

Odpowiedź: Tak projekt jest dofinansowywany . 

 

* Pytanie nr 22 

Prosimy o  przedłożenie biznes planu realizowanej inwestycji. 

Odpowiedź: Jak w umowie o dofinansowanie 

 

* Pytanie nr 23 

Prosimy o przedstawienie kosztorysu inwestycji.  

Odpowiedź: Jak w umowie o dofinansowanie 

 

* Pytanie nr 24 

Prosimy o podanie wartości inwestycji oraz informacji w zakresie poniesionych kosztów według 

aktualnego stanu. 

Odpowiedź: Jak w umowie o dofinansowanie 

 

* Pytanie nr 25 

Prosimy o podanie źródeł finansowania przedsięwzięcia. 

Odpowiedź: Jak w umowie o dofinansowanie. 

 

* Pytanie nr 26 

Czy kwota kredytu dotycząca dofinansowania zadania odnosi się do wartości netto inwestycji? 

Odpowiedź: Kredyt pomostowy przeznaczony jest na zachowanie płynności finansowania realizacji 

inwestycji, wartość inwestycji przedstawiono w umowie o dofinansowanie. 

 

* Pytanie nr 27 

Prosimy o przedłożenie pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane.  

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania.  

 

* Pytanie nr 28 

Kto jest wykonawcą robót – prosimy o przedstawienie podpisanej umowy (jeżeli została podpisana) 

lub kosztorysy inwestorskie podpisane przez upoważnione osoby. 

Odpowiedź: W trakcie postępowania przetargowego  

 

*Pytanie nr 29 

Jakie dokumenty będą przedłożone do uruchomienia kredytu? ( Uruchomienie kredytu inwestycyjnego 

powinno się odbywać na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego potwierdzonych fakturami, 

płatność powinna być dokonywana na rachunki wykonawców). 

Odpowiedź:Faktury, rachunki.  

 

 

*Pytanie nr 30 

Czy kredyt zostanie uruchomiony w jednej czy kliku transzach? Jeśli kilku, prosimy o wskazanie 

przybliżonych dat uruchomienia. 

Odpowiedź: Wypłaty kredytu będą następowały na podstawie przedstawionych dokumentów – 

faktur, rachunków lub not księgowych w transzach zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem 

wynikającym z procesu inwestycyjnego. 

 

*Pytanie nr 31 

Jakie dofinansowanie, w jakiej kwocie, Szpital ma otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego? 

Odpowiedź:Jak w umowie o dofinansowanie 
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*Pytanie nr 32 

W jaki sposób Zamawiający zamierza ostatecznie spłacić kredyt – w ratach czy w jednej racie? 

Odpowiedź: Kredyt pomostowy przeznaczony jest na zachowanie płynności finansowania realizacji 

inwestycji w ramach zadania „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – 

PSIM” – kredyt będzie posiadał charakter kredytu obrotowego w rachunku kredytowym stąd każdy 

wpływ środków z będzie spłatą zadłużenia kolejne spłaty uzależnione będą od terminu wpływu 

środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako refinansowanie wydatków 

poniesionych w ramach projektu na podstawie wniosków o płatność. Ostateczny termin spłaty 

szacowany jest do 31.08.2014. 

 

*Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby spłata odsetek następowała w okresach miesięcznych, 

ostatniego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. W przypadku, gdy termin 

płatności odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy Zamawiający dokona wymaganej 

spłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.  

Odpowiedź: TAK 

 

*Pytanie nr 34 

Na jaki cel został udzielony kredyt inwestycyjny w wys. 3 mln zł. oraz w wys. 2,5 mln zł. przez PBS 

w Sanoku? 

Odpowiedź: Kredyty zostały udzielone na:  

a) 3,0 mln zł na realizację zadania „Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału 

Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” współfinansowanego ze 

środków pomocowych UE – wartość zadania 7,3 mln zł, 

-b)2.5 mln zł na realizację zadania „Zakup angiografu do badań naczyniowych wraz z 

zaprojektowaniem pracowni radiologii zabiegowej i wykonaniem robót budowlanych” 

 

*Pytanie nr 35 

Prosimy o podanie: 

a) średniego salda środków na rachunkach w skali miesiąca, 

b) średniej liczby oraz wartość przelewów elektronicznych w miesiącu (elixir), 

c) średniej liczby oraz wartość przelewów wysokokwotowych (sorbnet) w miesiącu, 

d) redniej liczby oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu, 

e) średniej liczby oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu, 

f) średniej liczby oraz wartość wypłat gotówkowych w miesiącu, 

g) średniej liczby oraz wartość wpłat gotówkowych w miesiącu, 

h) średniej liczby realizacji czeków w miesiącu, 

i) liczby stanowisk bankowości elektronicznej, 

j) liczby użytkowników bankowości elektronicznej, 

k) liczby kart debetowych, 

l) przeciętnej liczby kontrahentów realizowanych w zakresie systemu masowych płatności, 

m) średniej wartości i częstotliwości zakładania lokat terminowych, 

n) planowanej ilości wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy? 

Odpowiedź: Punkty a, b, c, d, f, g, h, k, l, n – nie dotyczą postępowania. W zakresie pkt i, j – 

przewiduje się 1 stanowisko oraz 3 osoby upoważnione do wykonywania operacji. 

 

*Pytanie nr 36 

Czy Zmawiający przewiduje opłatę za wprowadzenie rachunku i operacji na nim wykonywanych? 

Odpowiedź: NIE 

 

*Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający zamierza otworzyć rachunek bieżący w miejscu rachunku kredytowego, z którego 

będzie wykonywał operacje np. bankowości elektronicznej? 

Odpowiedź: NIE 
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*Pytanie nr 38 

Co Zamawiający rozumie przez określenie: „dokonywania wpłat/wypłat gotówkowych w PLN na 

rachunek kredytowy”? Czy mają to być wpłaty/wypłaty na placówce bankowej? 

Odpowiedź: Wpłaty takie będą wykonywane sporadycznie lub wcale, mogą być dokonywane w 

placówce bankowej oferenta lub innej. 

 

*Pytanie nr 39 

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację przelewów w formie papierowej tylko w sytuacjach 

awaryjnych? 

Odpowiedź: Tak 

 

*Pytanie nr 40 

Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg dostarczania wyciągów w formie papierowej poprzez osobisty 

odbiór w placówce Banku? 

Odpowiedź: Tak. Alternatywnie możliwe jest udostępnienie wyciągów w formie elektronicznej. 

 

*Pytanie nr 41 

Prosimy o uściślenie zapisu: „przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie 

odbywał się w ciągu jednego dnia” poprzez dodanie „pod warunkiem, że przelew zostanie złożony do 

godziny 14:30”. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na uściślenie zapisu. 

 

*Pytanie nr 42 

Prosimy o wykreślenie zapisu „datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego” lub zamianę go 

na: „datę uznania/obciążenia rachunku bankowego Posiadacza rachunku”. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na uściślenie zapisu. 

 

*Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie kredytu w rachunku bieżącym? 

Odpowiedź: Tak 

 

*Pytanie nr 44 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zabezpieczenie na cesję z kontraktu z NFZ na kwotę 1 mln zł 

miesięcznie?  

Odpowiedź: Nie 

 

*Pytanie nr 45 

Czy kwota o której mowa w punkcie powyżej będzie wpływała na rachunek kredytowy na którym 

będą dostępne środki z udzielonego kredytu? 

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania 

 

*Pytanie nr 46 

Czy pozostałe wpływy z kontraktów będą dokonywane bezpośrednio na rachunek założony u 

Wykonawcy, który wygra przetarg? 

Odpowiedź: Nie  

 

*Pytanie nr 47 

Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie kredytu? 

Odpowiedź: Tak 

 

*Pytanie nr 48 

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci (prosimy o wskazanie które z niżej 

wymienionych):  

a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu lub innej),  

b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,  

c) cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ (w przypadku zgody prosimy o informację z jakiej umowy 

ma być ustanowiona cesja, do jakiej kwoty, czy na kontrakcie są ustanowione inne zabezpieczenia 

oraz jeśli jest możliwe przedstawienie jego kopii) 
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d) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody prosimy o dostarczenie 

aktualnego operatu szacunkowego oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej, 

e) poręczenia organu założycielskiego - w przypadku zgody prosimy o przedstawienie danych 

finansowych  poręczyciela? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci: 

a) pełnomocnictwa do r-ku bieżącego prowadzonego przez PBS O/Sanok o nr 85 8642 0002 

2001 0060 1685 0003,  

b) wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,  

 

*Pytanie nr 49 

Czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to prosimy o podanie do 

jakiej kwoty 

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania 

 

*Pytanie nr 50 

Czy Zamawiający dopuszcza zapis w umowie „ W przypadku nie  dostarczenia przez Zamawiającego 

do Banku dokumentów zabezpieczenia (np. zgody NFZ na cesję) Bank może postawić kredyt w stan 

wymagalności”? 

Odpowiedź: Nie  

 

*Pytanie nr 51 

Prosimy o przedstawienie aktualnych danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) – stan na 

30.09.2012r. lub 31.12.2012 r. 

Odpowiedź: Dołączono kserokopię wstępnie oszacowanych danych za rok 2012, ostateczne 

sprawozdanie  sporządzone zostanie w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2013. 

 

*Pytanie nr 52 

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2011 (bilans, rachunek zysków i strat, 

wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w 

kapitale własnym, przepływy środków pieniężnych, raport wraz z opinią biegłego rewidenta). 

Odpowiedź: Dołączono kserokopie dokumentów. 

 

*Pytanie nr 53 

Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wg stanu na 

31.12.2011 r. oraz 30.09.2012r. lub 31.12.2012 r. (jeżeli występują): 

 Bilans: 

- inne środki trwałe, 

- środki trwałe w budowie – jakich inwestycji dotyczą, 

- inwestycje długoterminowe, 

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe), 

- inne należności krótkoterminowe, 

- należności dochodzone na drodze sądowej 

- inwestycje krótkoterminowe 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), 

- pozostałe rezerwy , 

- inne zobowiązania krótkoterminowe, 

- rozliczenia międzyokresowe (pasywa), 

 

Rachunek zysków i strat: 

- pozostałe przychody operacyjne – poszczególne pozycje, 

- pozostałe koszty operacyjne, 

- przychody i koszty finansowe, 

- zyski i straty nadzwyczajne. 

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania 
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*Pytanie nr 54 

W przypadku występowania strat na działalności prosimy o podanie ich przyczyny. 

Odpowiedź: Niedoszacowanie kontraktów, ponoszenie kosztów świadczeń wykonywanych ponad 

limit umowy bez refinansowania.  

 

*Pytanie nr 55 

W przypadku spadku/wzrost kapitałów prosimy o jego wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) 

 

*Pytanie nr 56 

Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za  lata 

2010 oraz 2011? 

Odpowiedź: Tak 

 

*Pytanie nr 57 

Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o jego 

udostępnienie. 

Odpowiedź: Nie 

 

*Pytanie nr 58 

Jeżeli Szpital realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny, to prosimy o podanie informacji na 

jakim etapie jest realizacja programu, czy osiągnięto korzyści z jego wprowadzenia? 

Odpowiedź: Nie dotyczy 

 

*Pytanie nr 59 

Prosimy o sprecyzowanie sposobu naliczania odsetek – czy odsetki od wykorzystanego kredytu mają 

być naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu, 

365 dni w roku (zapis w istotnych postanowieniach umowy) czy na bazie 30 dni w miesiącu/360 dni w 

roku?  

Odpowiedź: Odsetki mają być naliczane zgodnie ze standardami bankowymi wg rzeczywistej liczby 

dni. 

 

*Pytanie nr 60 

Czy możliwe jest uzyskanie struktury czasowej należności i zobowiązań – stan na 30.09.2012 r. lub 

31.12.2012r.? 

Odpowiedź: Nie 
 

*Pytanie nr 61 

Czy zobowiązania Zamawiającego regulowane są terminowo? 

Odpowiedź: Nie 
 

*Pytanie nr 62 

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: Nie dotyczy postępowania 
 

*Pytanie nr 63 

Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed uruchomieniem 

kredytu, bądź podpisaniem umowy?  

Odpowiedź: Tak 
 

*Pytanie nr 64 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do 

rachunku bieżącego zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak 
 

 



SPZOZ/SAN/ZP/34/2013                                         Strona 10 z 10 

*Pytanie nr 65 

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. 

Odpowiedź: Refinansowanie ze środków pomocowych zgodnie z umową o dofinansowanie. 

 

*Pytanie nr 66 

Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz 

hospitalizowanych. 

Odpowiedź: Przedstawiono do wglądu wypis z odpowiedniego rejestru. 

 

*Pytanie nr 67 

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 

lat w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowana (z podziałem 

na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu 

Terytorialnego, UE). 

Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania. 

 

*Pytanie nr 68 

Czy Wykonawcy mają załączyć projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia umowy (zapis 

we wzorze formularza ofertowego) do oferty przetargowej czy tylko parafowane istotne 

postanowienia umowy (XII.1.f) 

-druki, które należy załączyć do oferty)?  

Odpowiedź: Tak 

 

*Pytanie nr 69 

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 11.03.2013 r.  

Odpowiedź: Przedłużono do 18.03.2013  

 

 

 

 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

 

  Z poważaniem, 


