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SPZOZ/SAN/ZP/162/2015                                              Sanok, dnia 18 września 2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln. zł dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział 
Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się 
udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 
ust 1 ustawy – Prawo bankowe.  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 2 
W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Wykonawców, którzy nie 
są zobligowani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności wydanej przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony w przypadku 
przedstawienia odpisu z właściwego rejestru np. odpisu z KRS. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację czy Zamawiający przeznaczy udzieloną kwotę pożyczki na spłatę bieżących 
zobowiązań czy na cele inwestycyjne? 
Odpowiedź: Zamawiający przeznaczy udzieloną kwotę pożyczki w szczególności na spłatę bieżących 
zobowiązań. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.  
Odpowiedź: Aktualna liczba łóżek  378 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego 
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 
Odpowiedź: Grunty, budynki i budowle Zamawiający otrzymał w nieodpłatne użytkowanie od organu 
tworzącego. Pozostały majątek trwały jest w 100% własnością Zamawiającego. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie 
przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359                
§2 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 
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Odpowiedź: Nie. Zgodnie z § 4 ust. 1. zamieszczonego w ogłoszeniu wzoru umowy:  „W przypadku   
niedotrzymania   przez   Pożyczkobiorcę terminów spłaty pożyczki, o   których   mowa w   §   6   ust.   
1   Umowy, Pożyczkobiorca zapłaci od niezapłaconej w terminie raty pożyczki odsetki w wysokości 
odsetek ustawowych.” 
 
Pytanie 7 
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”. 
Odpowiedź: W § 2 wzoru umowy dopisuje się zdanie o brzmieniu: „Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy z wyłączeniem harmonogramu 
będącego częścią oferty.” 
 
Pytanie 8 
W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia                 
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego 
podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy 
nazwisku reprezentanta Wykonawcy. ” 
Odpowiedź: Mając na względzie treść pytania Zamawiający wprowadza następującą zmianę do treści 
wzoru umowy, gdzie § 11 otrzymuje brzmienie: „Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 
(zawarcia) i obowiązuje do dnia wykonania przez Pożyczkobiorcę wszystkich zobowiązań z niej 
wynikających”. 
 
Pytanie 9 
W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy 
Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej 
spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą. 
Odpowiedź: W § 6 wzoru umowy dopisuje się ustęp 6 o brzmieniu: „Pożyczkobiorca zawiadomi 
Pożyczkodawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty całości bądź części pożyczki w terminie 7 dni przed 
planowaną datą jej spłacenia.” 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin 
wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 31-10-2015. Na gruncie ustawy 
niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność 
mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. 
Odpowiedź:  Zgodnie z kryterium wyboru ofert przyjętym w specyfikacji termin wydania pożyczki 
następuje maksymalnie do 7 dni od podpisania umowy. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany termin 
podpisania umowy Zamawiający przyjął hipotetyczny termin wydania pożyczki dnia 31-10-2015 oraz 
harmonogram służący do celów obliczenia ceny. Harmonogram ten nie będzie stanowił załącznika do 
umowy jako część oferty, natomiast załącznikiem do umowy będzie harmonogram ustalony podczas 
podpisywania umowy zgodnie z terminem wydania pożyczki ustalonym dla wybranej oferty oraz 
przyjętymi w specyfikacji warunkami tj. 62 – miesięcznym okresem kredytowania liczonym od dnia 
wydania pożyczki, dwumiesięczną karencją w jej spłacie od dnia wydania i 60 ratach płatnych 
począwszy od trzeciego miesiąca. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy 
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji 
wierzytelności z NFZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 13 
W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje się 
aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, 
była w pełni zabezpieczona? 
Odpowiedź: Nie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
Pytanie 14 
W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, Czy Zamawiający potwierdza, że 
zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem 
zabezpieczenia udzielanej kwoty usługi finansowej?  
Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po 
spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający 
wymaga dołączenia wzoru umowy cesji do oferty? 
Odpowiedź: Nie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty 
Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną 
w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? 
Odpowiedź: Nie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu zgodnie z którym 
udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z 
NFZ? 
Odpowiedź: Nie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 18 
Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia 
oprocentowania pożyczki na zmiennej stopie WIBOR 6M zamiast na stopie WIBOR 1M. WIBOR 6M 
w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego 
aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny 
ofertowej oraz wzrostu konkurencyjności złożonych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w celu 
wyliczenia ceny oferty przyjmuje się WIBOR 6M również z dnia 05-08-2015r. 
Odpowiedź: Nie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 18. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu następującej treści: „Za dzień zapłaty 
raty pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie zmianę §6 ust.  do umowy pożyczki poniższego zapisu: 
„Za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy. 
Pożyczkobiorca jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Pożyczkodawcy dokument 
potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod 
rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



SPZOZ/SAN/ZP/162/2015                                         Strona 4 z 17 

Pytanie 22 
Prosimy o zmianę zapisu §12 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu następującej treści: 
 „Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Pożyczkodawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o poprawne wskazanie listy oświadczeń, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazał w części                      
XII SIWZ załączniki, które nie występują w specyfikacji np. brak formularza przedmiotu zamówienia, 
cenowego (zał. Nr 2), brak wzory oświadczenia o formie zabezpieczenia pożyczki. 
Odpowiedź:  
1.Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2.Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy – zał. nr 2 
3.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post. na podstawie z art. 24 ust1 Ust – zał. nr 3 
4.Parafowane wzór umowy– zał. Nr 4-(zalecane) 
5.Oświadczenie o formie zabezpieczenia pożyczki 
6.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 5 
 
Pytanie 24 
Prosimy Zamawiającego o poprawienie oczywistych omyłek w treści weksla In blanco i nadanie mu 
brzmienia: „weksel na zlecenie ……………………………………. 
sumę………………………………(w złotych słownie), bez protestu”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 
- załączników do SIWZ w formie edytowalnej; 
- danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa 
ostatnie lata i okres bieżący;  
- kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem 
aktualizującym kwotę finansowania na 2015 rok w przypadku zgody na cesję. 
Odpowiedź: 
- załączniki do SIWZ w formie edytowalnej zostaną umieszczone na stronie www.zozsanok.pl, 
- dokumenty zostały umieszczone na stronie www.zozsanok.pl jako załączniki do ogłoszenia, 
- kopia kontraktu zawartego z NFZ – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 - nie dotyczy. 
 
Pytanie 26 
Prosimy o podanie informacji Informacja o nadwykonaniach za rok 2012, 2013,2014  i okres bieżący:  
- kwota nadwykonań, 
- kwota uznana przez NFZ, 
- kwota wypłacona przez NFZ. 
Odpowiedź: 

  Kwota nadwykonań 
Kwota uznana i 

wypłacona przez NFZ 
  (tys. PLN) (tys. PLN) 

2012 2 322 1 355 

2013 1 574 856 

2014 940  0 
 
Pytanie 27 
Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ                    
i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych 
segmentów. 
Odpowiedź: Struktura przychodów SP ZOZ w Sanoku za pierwsze półrocze 2015 r: 

Wyszczególnienie Przychody w tym: z NFZ 
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Świadczenia zdrowotne leczenie szpitalne 20 799 762,11 20 662 462,50 

Świadczenia zdrowotne ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 2 612 378,18 2 599 246,93 

Świadczenia zdrowotne rehabilitacji leczniczej 220 692,66 220 663,80 

Świadczenia zdrowotne ratownictwa medycznego 2 517 079,52 2 437 186,72 

Świadczenia zdrowotne diagnostyczne kosztochłonne 196 677,20 196 677,20 

Świadczenia zdrowotne - programy zdr. i terapeutyczne (lekowe) 472 346,22 472 346,22 

Pozostałe świadczenia zdrowotne 892 366,90   

Świadczenia z tytułu medycyny pracy 85 689,51   

Pozostałe przychody 179 570,98   

27 976 563,28 26 588 583,37 
 
Pytanie 28 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na 
dzień 31.12.2014r oraz 30.06.2015r wg schematu:  

 

Struktura należności  
Należności (w zł) 

31.12.2014r 30.06.2015r 
Ogółem:    
    z tego terminowe:    
   z tego przeterminowane w 
tym:   

 

0-30 dni    
31-90 dni    

91-180 dni    
powyżej 180 dni    

   odpisy na należności    
 
 

Struktura zobowiązań  
Zobowiązania (w zł) 

31.12.2014r 30.06.2015r 
Ogółem:    
    z tego terminowe:    

   z tego przeterminowane w 
tym: 

  
 

0-30 dni    
31-90 dni    

91-180 dni    
powyżej 180 dni    

 
 
Odpowiedź: 

Struktura należności 
Należności 

31.12.2014 30.06.2015 

Ogółem 6 756 883,93 4 776 952,06 

z tego terminowe 6 508 589,33 4 627 919,17 

z tego przeterminowane w tym: 248 294,60 149 032,89 

0-30 dni 29 561,72 18 519,12 

31-90 dni 32 398,33 12 102,22 

91-180 dni 56 320,66 19 432,73 

powyżej 180 dni 130 013,89 98 978,82 

Odpisy na należności 44 705,48 44 705,48 
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Struktura zobowiązań 
Zobowiązania 

31.12.2014 30.06.2015 

Ogółem 6 692 888,31 6 472 835,93 

z tego terminowe 3 571 352,99 2 965 189,80 

z tego przeterminowane w tym: 3 121 535,32 3 507 646,13 

0-30 dni 1 433 380,69 1 254 115,20 

31-90 dni 1 590 851,05 1 647 694,76 

91-180 dni 60 584,71 605 822,83 

powyżej 180 dni 36 718,87 13,34 
 
Pytanie 29 
Czy Szpital posiada opinię Rady Społecznej Szpitala na zaciągnięcie pożyczki 
i ustanowienie zabezpieczeń. 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 30 
Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan/program naprawczy lub  
restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie 
powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 31 
Wykonawca prosi o informację, czy w trakcie trwania okresu kredytowania przewidywane jest 
przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych           
w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 32 
Czy wobec Szpitala 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 procentowej relacji do miesięcznych przychodów 
z NFZ. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 33 
Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania 
sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 
Odpowiedź: Tak. Łączna wysokość zobowiązań – 194 tys. zł. 
 
Pytanie 34 
Czy szpital posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, PFRON i Urzędu Skarbowego lub 
ugody zawarte z ZUS, PFRON i Urzędem Skarbowym? Jeśli tak to prosimy o przedstawienie 
wysokości zaległości lub warunków spłaty zobowiązań publicznoprawnych objętych ugodami 
zawartymi z ZUS, PFRON i Urzędem Skarbowym. Prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu 
spłaty. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 35 
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 
lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł 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: 

Projekty Unijne (zakończone) 
1 
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Program Operacyjny: „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, Priorytet XII – 
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 - 
„Rozwój systemu ratownictwa medycznego” 
 
Tytuł projektu:  „Zwi ększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez 
rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów” 
Wartość projektu : Wartość poniesionych wydatków ogółem: 3 973 940,26 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie : 3 940 940,26 zł 
Wartość dofinansowania UE : 3 349 712,35 zł . 
2 
Program Operacyjny: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
 
Tytuł projektu:  "Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, 
diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia" 
Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem: 7 287 299,56 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie : 5 252 449,30 zł 
Wartość dofinansowania UE: 3 598 453,01 zł.  
3 
Program Operacyjny: „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, XII oś priorytetowa 
„Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”. Działanie 12.1 - 
„Rozwój systemu ratownictwa medycznego” 
 
Tytuł projektu:  „Zwi ększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez 
odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespołów Ratownictwa Medycznego„ 
Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem : 434 338,41 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie : 375 000,00 zł 
Wartość dofinansowania UE: 318 750,00 zł.  
4 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna   
Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku” 

Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem : 2 752 648,47 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie : 2 011 512,74 zł 
Wartość dofinansowania UE : 1 173 315,38 zł. 
5 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne 

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

Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem : 3 604 701,23 zł 
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie : 3 549 122,76 zł 
Wartość dofinansowania UE: 3 016 754,36 zł.  

Projekty unijne (w trakcie) 

6 

Program Operacyjny: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
 
Tytuł projektu:  "Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim 
poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku" 
Wartość projektu:  314.225,00 zł 
Wartość dofinansowania UE: 266.777,60 zł. 
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Inne kluczowe działania inwestycyjne (zakończone) 
7 
Tytuł projektu:  "Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału neurologicznego wraz z 
administracją – realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu" 
Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem : 5 498 388,21 zł 
 Wartość dofinansowania:  Budżet Państwa + Starostwo Powiatowe w Sanoku: 5 250 000,00 zł. 
8 
Program zdrowotny : „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” 
Tytuł projektu:  "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów (tomograf 
komputerowy)  
Wartość projektu: Wartość poniesionych wydatków ogółem : 1 996 872,00 zł 
 Wartość dofinansowania:  Budżet Państwa (MZ) : 1 561 426,20 zł. 
9 
Tytuł projektu:  „Dostosowanie budynku pawilonu pulmonologiczno-zakaźnego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez budowę windy szpitalnej” 
Wartość projektu: 396.883,99 zł 
Wartość dofinansowania PFRON: 115.518,00 zł. 
10 
Tytuł projektu „Utworzenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej PRM w Sanoku” 
Wartość projektu: 307 035,76 zł    
Wartość dofinansowania Urząd Wojewódzki: 200 000,00 zł.    
 
Pytanie 36 
Prosimy o przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych zadaniach inwestycyjnych 
wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie 
oraz sposobem finansowania. 
Odpowiedź: W załączeniu plan inwestycyjny na rok 2015 (załącznik nr 1 do odpowiedzi). 
 
Pytanie 37 
Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy  o 
udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz 
źródłach finansowania, w związku z realizacją założenia. 
Odpowiedź: Nie dotyczy postępowania  - SP ZOZ nie posiada w tym zakresie ustalonego 
harmonogramu oraz wskazanych źródeł finansowania. 
 
Pytanie 38 
Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak to których                             
i dlaczego? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 39 
Czy ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 40 
Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy. 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty 
Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich dostarczenia? 
Odpowiedź: Jest możliwe uzyskanie opinii bankowych. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia 
do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem 
dostarczenia opinii bankowych. 
 
Pytanie 41 
Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS 
 i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Prosimy o informację, czy oryginały 
przedmiotowych zaświadczeń  zostaną przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą 
kredytu/pożyczki? Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie 
z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich przekazania Wykonawcy? 
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Odpowiedź: Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach załączono do ogłoszenia 
o przetargu na stornie www.zozsanok.pl. Są  one do wzglądu w siedzibie SP ZOZ w Sanoku. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie 
kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich przekazania Wykonawcy. 
 
Pytanie 42 
Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala: 

Liczba: 
Stan na 
31.12.2014r 

Stan na  
30.06.2015r 

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę   

- zatrudnionych na „kontraktach”   

- łóżek   

- hospitalizowanych   

  
Odpowiedź: 
Liczba Stan na 31.12.2014 Stan na 30.06.2015 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 863,059 863,257 
- zatrudnionych na "kontraktach" 49 51 

- łóżek 380 378 

 - hospitalizowanych 16 666 8 562 
 
Pytanie 43 
Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę 
ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Szpital nie posiada ubezpieczenia OC od zdarzeń medycznych. Szpital posiada 
obowiązkowe ubezpieczenie OC z sumą ubezpieczenia 500 tys. EURO na wszystkie zdarzenie, 100 
tys. na jedno zdarzenie oraz rozszerzenie ubezpieczenia o szkody, które nie mogą być zaspokojone z 
ubezpieczenia obowiązkowego z sumą ubezpieczenia 200 tys. zł. 
 
Pytanie 44 
Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i 
jaką wartość Szpital zapłacił w latach 2012-2014?  
Odpowiedź: Wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich wynosi 1 349 624 zł. W latach 
2012-2014 nie została zasądzona żadna należność od SPZOZ w Sanoku, Szpital w okresie tym nie 
zapłacił żadnych kwot z tytułu roszczeń uznanych przez sąd. 
 
Pytanie 45 
Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to o 
jakie? 
Odpowiedź: Tak. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 
 
Pytanie 46 
Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to 
o jakie? 
Odpowiedź: Tak. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarny). 
 
Pytanie 47 
Czy zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie 
przewidzianych umową zabezpieczeń w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? 
Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 48 
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem uzyskania zgody NFZ, na 
wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia, skutecznego przez cały okres obowiązywania umowy,  w 
postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od NFZ? W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej prosimy o: 

 
a) udostępnienie kopii kontraktu z NFZ na którym zostanie ustanowiona cesja oraz 

numeru umowy lub 
 

b) udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać 
ustanowione zabezpieczenie: 

- nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), 
- wartość umowy, 
- data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. 
 

c) prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. – 
czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia 
przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? 
 

d) informację czy wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia 
jest przedmiotem zabezpieczenia innego Podmiotu lub Banku? 

 
e) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest 

wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, 
przeterminowana lub przedawniona? 
 

f) potwierdzenie, że uruchomienie środków nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń,  
w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ o przyjęciu do 
realizacji cesji wierzytelności z kontraktu? 

 
 
 
 

g) zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - stanowiącego 
zabezpieczenie wierzytelności, będących przedmiotem umowy, w czasie 
obowiązywania umowy, na ustanowienie prawnego zabezpieczenie spłaty 
finansowania w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o 
wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? 

 
h) potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji kontraktu 

z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty finansowania? 
Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz 
warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji 
zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? 
 

i) informację, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z 
którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania 
zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia 
wierzytelności będących przedmiotem umowy? 
 

j) informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci 
cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania Zamawiającego 
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z tytułu przedmiotowego postępowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ 
(Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. 
 

k) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie 
finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie 
mniejszej niż kwota pożyczki oraz odsetek (umownych, karnych)  i prowizji. 

 
informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów 
zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie – niezwłocznie po 
ich podpisaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 49 
Prosimy o sprostowanie i potwierdzenie, że pożyczka będzie spłacana w 59 ratach po 63 333,33 zł, a 
ostatnia rata będzie wyrównująca i wyniesie 63 333,35? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pożyczka spłacana będzie w 59 ratach po 63 333,33 zł, a 
ostatnia rata będzie uzupełniająca i wyniesie 63 333,53 zł.  
 
Pytanie 50 
W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, że data uruchomienia środków nastąpi nie 
wcześniej niż w dniu 31-10-2015r. i tą datę należy przyjąć do wyliczenia ceny w ofercie.  Na gruncie 
ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka 
konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku uruchomienia pożyczki  przed 31.10.2015 r.  W 
przypadku wcześniejszej daty prosimy o jej wskazanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z kryterium wyboru ofert przyjętym w specyfikacji termin wydania pożyczki 
następuje maksymalnie do 7 dni od podpisania umowy. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany termin 
podpisania umowy Zamawiający przyjął hipotetyczny termin wydania pożyczki dnia 31-10-2015 oraz 
harmonogram służący do celów obliczenia ceny. Harmonogram ten nie będzie stanowił załącznika do 
umowy jako część oferty, natomiast załącznikiem do umowy będzie harmonogram ustalony podczas 
podpisywania umowy zgodnie z terminem wydania pożyczki ustalonym dla wybranej oferty oraz 
przyjętymi w specyfikacji warunkami tj. 62 – miesięcznym okresem kredytowania liczonym od dnia 
wydania pożyczki, dwumiesięczną karencją w jej spłacie od dnia wydania i 60 ratach płatnych 
począwszy od trzeciego miesiąca. 
 
Pytanie 51 
Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust. 3 z: „Za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy.” na: „Za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje 
się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 52 
Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w §12 ust. 2 z: „Strony ustalają, że wszelkie spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego/Pożyczkobiorcy.” na:  „Strony ustalają, 
że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy/Pożyczkodawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 53 
Prosimy o zmianę terminu wypowiedzenia określonego w §10  wzoru umowy z 21 na 7 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wypowiedzenia umowy. 
 
Pytanie 54 
Prosimy o dokonanie korekty omyłki pisarskiej w rozdziale IV SIWZ w opisie przedmiotu 
zamówienia – pierwszej raty spłaty odsetek z 31-01-2015r. na 30-11-2015r. 
Odpowiedź: Zmieniono zapis w specyfikacji w związku z czym pytanie jest nieaktualne. 
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Pytanie 55 
W rozdziale XII SIWZ w pkt. 2.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia oświadczenia 
dotyczącego dopuszczenia do obrotu oferowanych produktów. W związku z tym, że przedmiotem 
zamówienia jest usługa prosimy o wyjaśnienie lub skorygowanie tej kwestii. 
Odpowiedź: Punkt 2.2 XII SIWZ wykreśla się. 
 
Pytanie 56 
W rozdziale XII SIWZ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy załączenia formularza przedmiotu 
zamówienia,  cenowego – zał. nr 2 – prosimy o wyjaśnienie o jaki załącznik chodzi i udostępnienie go. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że oświadczenie zgodne z wymogami  
art. 22 ustawy wskazane jako zał. nr 3 w rzeczywistości stanowi zał. nr 2 do SIWZ, natomiast 
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  z post. Na podstawie z art. 24 ust 1 ustawy wskazane 
jako zał. nr 4 w rzeczywistości stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Prosimy o dokonanie stosownej korekty. 
Odpowiedź: Dokonano odpowiedniej korekty w WSIZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23. 
 
Pytanie 57 
Czy w kwestii oświadczenia o formie zabezpieczenia pożyczki,  Zamawiający oczekuje osobnego 
oświadczenia czy też zaakceptuje oświadczenie wyszczególnione w pkt. 3 formularza ofertowego? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 58 
W harmonogramie w formularzu ofertowym brak w kolumnie Do zapłaty pozycji związanej z 
prowizją.  Czy Zamawiający doda do harmonogramu spłaty wiersz 0 z datą 31-10-2015r. (data 
uruchomienia pożyczki) w związku z faktem, że prowizja będzie spłacana w dniu uruchomienia 
pożyczki czyli 31-10-2015r.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, sposób zapłaty prowizji został określony w § 7 wzoru 
umowy. W związku z czym zmienia się pkt 13 w części IV Opis przedmiotu zamówienia, który 
otrzymuje brzmienie: „Prowizja przygotowawcza od udzielonej pożyczki płatna zgodnie z § 7 wzoru 
umowy.” 
 
Pytanie 59 
Prosimy o doprecyzowanie sposobu spłaty prowizji. W umowie Zamawiający wskazuje zapłatę przez 
potrącenie z kwoty pożyczki. Natomiast w SIWZ wskazuje, że spłata nastąpi przelewem z rachunku 
Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza obie formy zapłaty? 
Odpowiedź: Prowizja przygotowawcza od udzielonej pożyczki płatna zgodnie z § 7 wzoru umowy.  
 
Pytanie 60 
Prosimy o potwierdzenie, że podmioty niebędące bankami na dowód spełniania warunków udziału w 
postepowaniu mają przedstawić oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy Pzp i aktualny 
odpis z KRS. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 61 
Prosimy o korektę we wzorze umowy - w § 6 ust. 2 zamiast „Miesięczne raty, o których mowa w § 3 
ust. 2 zostaną powiększone o odsetki naliczone zgodnie z § 3 od wartości kapitału pozostającego do 
spłaty.” – powinno być : „Miesięczne raty, o których mowa w  ust. 1 powyżej zostaną powiększone o 
odsetki naliczone zgodnie z § 3 od wartości kapitału pozostającego do spłaty.” 
Odpowiedź: § 6 ust 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: „Miesięczne raty, o których mowa w § 6 
ust. 1 zostaną powiększone o odsetki naliczone zgodnie z § 3 od wartości kapitału pozostającego do 
spłaty.” 
 
Pytanie 62 
Prosimy o korektę we wzorze umowy w § 12 ust. 3 zamiast „…w zakresie zmiany terminów spłaty, 
o których mowa w § 6 ust. 4 umowy.” – powinno być „…w zakresie zmiany terminów spłaty, o 
których mowa w § 6 ust. 1 umowy.” 
Odpowiedź: § 12 ust 3 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Pożyczkobiorca przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy 
przewidzianej w ust. 5 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
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której dokonano wyboru Pożyczkobiorcy w zakresie zmiany terminów spłaty, o których mowa w § 6 
ust. 1 umowy.” 
 
Pytanie 63 
Prosimy o stosowną korektę formularza oferty w zakresie wyliczenia kosztu – ceny pożyczki, 
ponieważ we wzorze: ( C ) = (U) + (P) Zamawiający błędnie wyjaśnił że lit. (C) stanowi kwotę 
prowizji.  Ponadto w formularzu oferty wśród składników do wyliczenia ceny (lit. A – WIBOR 1M i 
lit. B – Marża) - Zamawiający nie ujął prowizji, która również stanowi element ceny. 
Odpowiedź: W formularzu ofertowym dokonano odpowiedniej korekty.  
 
Pytanie 64 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia  
17 września 2015r. Wykonawca uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy 
zdolności finansowej pożyczkobiorcy oraz analizy stanu prawnego przedmiotu finansowania po 
udzielonych odpowiedziach na zapytania, a także potrzebny czas na przygotowanie oferty po 
dokonanych korektach. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcy złożenie 
oferty, poprzez co zwiększy konkurencyjność postepowania i przyczyni się do uzyskania przez 
Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. 
Odpowiedź: Termin składania ofert wydłużono do dnia 24.09.2015 
 
Pytanie 65 
Prosimy o potwierdzenie, że odsetki są naliczane od dnia wypłaty środków. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 66 
Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR dla pierwszego okresu rozliczeniowego ma zostać 
ustalona wg notowania z dnia wypłaty środków? 
Odpowiedź: Stawka WIBOR dla pierwszego okresu rozliczonego ma zostać ustalona wg notowania z 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczone są odsetki. Przy 
czym zgodnie z warunkami specyfikacji dla celów obliczenia ceny (a nie realizacji umowy jak w 
zdaniu pierwszym) należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 05-08-2015. 
 
Pytanie 67 
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizowanie odsetek miesięcznie stopą WIBOR wg notowania z 
pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
wypłaty środków?  
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 68 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w jakim Wykonawca powiadamia Zamawiającego o 
aktualizacji harmonogramu spłat do 14 dni roboczych? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 69 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 
360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 70 
Jako, że zgodnie  z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie 
zażąda wypłaty przed dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W 
przeciwnym razie, odsetki byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby 
niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z kryterium wyboru ofert przyjętym w specyfikacji termin wydania pożyczki 
następuje maksymalnie do 7 dni od podpisania umowy. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany termin 
podpisania umowy Zamawiający przyjął hipotetyczny termin wydania pożyczki dnia 31-10-2015 oraz 
harmonogram służący do celów obliczenia ceny. Harmonogram ten nie będzie stanowił załącznika do 
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umowy jako część oferty, natomiast załącznikiem do umowy będzie harmonogram ustalony podczas 
podpisywania umowy zgodnie z terminem wydania pożyczki ustalonym dla wybranej oferty oraz 
przyjętymi w specyfikacji warunkami tj. 62 – miesięcznym okresem kredytowania liczonym od dnia 
wydania pożyczki, dwumiesięczną karencją w jej spłacie od dnia wydania i 60 ratach płatnych 
począwszy od trzeciego miesiąca. 
 
Pytanie 71 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w razie 
wypłaty wcześniejszej niż data wskazana jako hipotetyczna, cały harmonogram spłat zostanie 
odpowiednio przesunięty i dostosowany do realnej wypłaty środków. Wcześniejsza wypłata 
spowodowałaby zatem wcześniejsze zakończenie spłaty rat. 
Odpowiedź: Tak, w razie wcześniejszej wypłaty niż data wskazana jako hipotetyczna, cały 
harmonogram spłat zostanie odpowiednio przesunięty i dostosowany do realnej wypłaty środków. 
 
Pytanie 72 
Prosimy o sprecyzowanie czy w przypadku np. ewentualnie przedłużającej się procedury przetargowej 
i wypłaty pożyczki po hipotetycznej dacie wypłaty (w następnym miesiącu) a w konsekwencji zmiany 
terminarza uruchomienia środków zmianie ulegnie data końcowa kredytowania (określona obecnie na 
31-12-2020 roku) czy liczba rat (określona obecnie na 62) oraz ich wysokość. Informacja ta konieczna 
do prawidłowego i zgodnego z prawem skalkulowania oferty. 
Odpowiedź: Ulegnie zmianie data końcowa kredytowania przy nie zmienionej ilości rat i ich 
wysokości. 
 
Pytanie 73 
Prosimy o zmianę zapisu § 6 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 
„Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający 
dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za 
dzień zapłaty raty kapitału lub odsetek dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 74 
W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o 
sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w 
harmonogramie kwot („nadpłacanie”) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem 
terminu ich wymagalności? 
Odpowiedź: Wcześniejsza spłata w zależności od posiadanych wolnych środków przez 
Zamawiającego może nastąpić w szczególności poprzez spłacanie większych niż określone w 
harmonogramie kwot („nadpłacanie”) lub wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem 
terminu ich wymagalności. 
 
Pytanie 75 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 76 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 77 
Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. 
Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się 
również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia 
prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w 
umowie.  
Odpowiedź: Nie, co jest spowodowane brakiem możliwości przewidzenia wartości zapłaconych 
nadwykonań przez NFZ. 
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Pytanie 78 
Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej 
spłacić. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z  określonymi kosztami, z kosztami 
wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia 
prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w 
umowie. 
Odpowiedź: Nie, co jest spowodowane brakiem możliwości przewidzenia wartości zapłaconych 
nadwykonań przez NFZ. 
 
Pytanie 79 
Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 80 
W celu sprecyzowania warunków umowy, prosimy o poprawienie omyłki występującej w punkcie 6 
Pozostałych warunków zamówienia (punkt IV Opisu Przedmiotu Zamówienia) i zmianę daty spłaty 
pierwszej raty odsetkowej z 31-01-2015 na 30-11-2015. 
Odpowiedź: Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 6 został skorygowany. 
 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej 
wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w 
przypadku gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej 
Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających 
z Umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 82 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej 
wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w 
przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub 
likwidacji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 83 
Prosimy o dodanie w deklaracji wekslowej informacji, że remitent może opatrzyć weksel również 
miejscem płatności według swego uznania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 84 
Prosimy o dodanie w deklaracji wekslowej informacji, że w razie spłaty wszystkich zobowiązań zwrot 
weksla nastąpi na pierwsze żądanie Pożyczkobiorcy. 
Odpowiedź: Zmienia się treść § 9 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: „W razie spłaty 
wszystkich zobowiązań zwrot weksla nastąpi na pierwsze żądanie Pożyczkobiorcy w terminie 14 dni 
od wezwania.” 
 
Pytanie 85 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności 
wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z 
NFZ? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 86 
Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Wykonawcy? 
Odpowiedź: Nie 
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Pytanie 87 
Prosimy o zgodę na naliczanie odsetek ustawowych w razie opóźnienia Pożyczkobiorcy w 
płatnościach, zamiast zwłoki w płatnościach.  
Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust. 1. zamieszczonego w ogłoszeniu wzoru umowy:  „W przypadku   
niedotrzymania   przez   Pożyczkobiorcę terminów spłaty pożyczki, o   których   mowa w   §   6   ust.   
1   Umowy, Pożyczkobiorca zapłaci od niezapłaconej w terminie raty pożyczki odsetki w wysokości 
odsetek ustawowych.” 
 
Pytanie 88 
Prosimy o wyjaśnienie w jakiej wysokości Wykonawcy mogą naliczać odsetki dla zadłużenia 
przeterminowanego. W SIWZ mowa jest ok. odsetkach obowiązujących u danego Wykonawcy, a we 
wzorze umowy o odsetkach ustawowych. Prosimy o doprecyzowanie.  
Odpowiedź: W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę terminów spłaty pożyczki,  
Pożyczkobiorca zapłaci od niezapłaconej w terminie raty pożyczki odsetki w wysokości odsetek 
ustawowych. 
 
Pytanie 89 
Prosimy o wyjaśnienie na jaki cel przeznaczone zostaną środki z udzielonej pożyczki – czy chodzi o 
refinansowanie istniejącego długu (czyli pożyczka nie zwiększy zadłużenia, lecz zastąpi część 
istniejącego) czy ma to być dodatkowy dług? Jeżeli refinansowanie - jakie zobowiązania i wobec kogo 
mają być spłacone? 
Odpowiedź: Środki przeznaczone będą na spłatę zobowiązań bieżących, przy czym nie jest możliwe 
podanie wobec kogo zostaną spłacone zobowiązania, gdyż nie jest znany termin podpisania umowy na 
pożyczkę i termin jej uruchomienia. 
 
Pytanie 90 
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zabezpieczenie pożyczki cesją kontraktu z NFZ?  
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 91 
Jakie są przyczyny relatywnego wzrostu w pierwszym półroczu 2015 r. kosztów materiałów i energii 
oraz kosztów usług obcych w relacji do przychodów w roku 2014 ? 
Odpowiedź: W 2014 r. w wyniku porozumień i ugody z NFZ dokonano znacznego zwiększenia 
kontraktów co spowodowało istotny wzrost przychodów końcem 2014 r. W związku z powyższym 
porównywanie poziomu kosztów w stosunku do przychodów za okres I półrocza 2015 r. oraz całego 
2014 r. nie jest miarodajne.  
 
Pytanie 92 
Jak została pokryta strata za rok 2014? 
Odpowiedź: Strata za 2014 r. nie została pokryta, zwiększyła ona wartość strat z lat ubiegłych. 
 
Pytanie 93 
Jaką kwotę nadwykonań osiągnął Zamawiający w 2014 i jaką kwotę udało się Zamawiającemu 
odzyskać? 
Odpowiedź: Większość świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w roku 2014 ponad obowiązujący 
zakres umowy  zostało uregulowanych przez NFZ w formie zwiększenia wartości kontraktu i ugody 
przedsądowej. Dlatego niezapłacone nadwykonania za 2014 r. wynoszą tylko 940 tys. zł. 
 
Pytanie 94 
Jakie są przyczyny pogorszenia wyników w 1 połowie 2015r? 
Odpowiedź: Strata za I półrocze 2015 jest niższa od straty za analogiczny okres 2014 r., nie można 
więc mówić o pogorszeniu wyników w I półroczu 2015r. 
 
Pytanie 95 
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej w przypadku, gdy roczna strata po dodaniu amortyzacji 
nadal daje ujemny wynik finansowy, organ założycielski musi pokryć taką stratę albo podjąć uchwałę 
o likwidacji szpitala lub zmianie jego formy prawnej. Ponieważ szpital planuje taką stratę na koniec 
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2015r – jakie są plany związane z tą sytuacją (pokrycie straty przez powiat, likwidacja czy zmiana 
formy prawnej)? 
Odpowiedź: Pytanie odnosi się do podmiotu tworzącego w związku z czym Zamawiający nie może 
na nie udzielić odpowiedzi. Zamawiający nie posiada w tym zakresie informacji od podmiotu 
tworzącego. 
 
Pytanie 96 
Czy szpital realizuje plan naprawczy? Prosimy o jego udostępnienie. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 97 
Czy szpital realizuje porozumienia z ZUS lub / i US? Jeśli są porozumienia z ZUS/ US prosimy o 
podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich 
porozumień. 
Odpowiedź: Nie. Odpowiednie zaświadczenia zamieszczono na stronie www.zozsanok.pl jako 
załącznik do ogłoszenia. 
 
Pytanie 98 
Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie 
okresu kredytowania? 
Odpowiedź: Pytanie odnosi się do podmiotu tworzącego w związku z czym Zamawiający nie może 
na nie udzielić odpowiedzi. Zamawiający nie posiada w tym zakresie informacji od podmiotu 
tworzącego. 
 
Pytanie 99 
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: Tak. Łączna wysokość zobowiązań – 194 tys. zł. 
 
Pytanie 100 
Na jaki okres podpisywane są zazwyczaj umowy z  NFZ? Na jaki okres zawarte są obecnie trwające 
umowy/kontrakty z NFZ? 
Odpowiedź: Nie ma jednolitych okresów na jakie zawierane są poszczególne kontrakty. 

Zakres świadczeń Kontrakt 
zawarty do dnia 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 30.03.2016 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 31.03.2016 

Leczenie szpitalne 30.06.2017 
Opieka stacjonarna - PROGRAMY 
LEKOWE 30.06.2016 

Rehabilitacja lecznicza 30.06.2017 

Profilaktyczne Programy zdrowotne 31.03.2016 

Ratownictwo medyczne 30.06.2016 
 
 

 
Z poważaniem  
 

 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


