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SPZOZ/SAN/ZP/182/2014                                                  Sanok, dnia 21.10.2014r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/42/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 2 mln. zł dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na 
dzień 31.12.2013 r. oraz za okres bieżący tj. II kwartał 2014r. 
Odpowiedź: w załączniku 
 
* Pytanie nr 2  
Wykonawca prosi o zestawienie pożyczek i kredytów wg. stanu na dzień 30-06-2014 r. zawierającego 
nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz 
zabezpieczenie  
Odpowiedź: w załączniku 
 
* Pytanie nr 3 
Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 
miesiąc przed podpisaniem umowy. 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 4  
W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich 
poziom w roku bieżącym, jaki był w latach poprzednich oraz jaka część została uznana przez NFZ. 
Odpowiedź: Rok 2011 – ok. 1,9 mln zł (uznane przez NFZ ponad 50%), rok 2012 –ok.  2,3 mln zł 
(uznane przez NFZ ponad 50%), rok 2013 – ok. 1,6 mln zł, rok 2014 ok. 2,5 mln zł (stan za 9 m-cy). 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o 
udostępnienie. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 6  
Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych , liczba łóżek, liczba 
oddziałów (z podziałem na rodzaje oddziałów) oraz hospitalizowanych w skali roku. 
Odpowiedź: Liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014: 864,88 etaty 
Liczba łóżek na dzień 30.06.2014: 378 
Liczba oddziałów:  13 (Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział 
Dziecięcy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodków, Oddział Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej, Oddział Obserwacyjno – Zakażny, Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, 
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Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, Oddział Pulmonologiczny, Oddział Otolaryngologiczny) 
Ilość hospitalizacji w skali roku:  ok 17,1 tys.  (dane za 2013 rok) 
 
* Pytanie nr 7  
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki. 
Odpowiedź: Bieżące wpływy z kontraktów z NFZ. 
 
* Pytanie nr 8  
Wykonawca prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni 
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, 
nazwa, nazwa projektu, nazwa projektu, środki finansowania z podziałem na środki własne, 
pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE. 
Odpowiedź: w załączniku 
 
* Pytanie nr 9  
Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń (ważne 3 miesiące) z Urzędu Skarbowego o 
niezaleganiu z podatkiem oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. 
Odpowiedź:. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada zaległości w stosunku do ZUS i US, 
wystąpił w tym zakresie o stosowne zaświadczenia. 
 
* Pytanie nr 10  
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec ZUS i US. 
Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz  okresu spłaty. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 11  
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, dwa postępowania na łączną kwotę 11 163,20 zł (w tym należność główna 8 798,70 
zł, koszty sądowe 1 943,75 zł, odsetki  420,75 zł). 
 
* Pytanie nr 12  
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 ich wartości procentowej relacji do miesięcznych 
przychodów z NFZ. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający może potwierdzić, iż uruchomienie pożyczki nastąpi po ustanowieniu 
zabezpieczeń? 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 14  
Prosimy o zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu NFZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 15 
W przypadku zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu NFZ 
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu z NFZ jest przedmiotem 
zabezpieczenia innego Banku lub wierzyciela? 
Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 
* Pytanie nr 16  
W przypadku zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ 
prosimy o udostępnienie kontraktu wraz z aneksami na których ma zostać ustanowione 
zabezpieczenie. 
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Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 
* Pytanie nr 17  
W przypadku zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ 
czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu – będącego 
zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania mowy pożyczki, na ustanowienie prawnego 
zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o 
świadczenie opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż 
wartość wygasłego kontraktu. 
Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 
* Pytanie nr 18 
W przypadku zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ 
czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na 
wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ 
pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca 
będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 
* Pytanie nr 19  
Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Czy możemy 
prosić Zamawiającego 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 nr 20  
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w postaci pełnomocnictwa do 
rachunku bieżącego Zamawiającego? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa pożyczki dodatkowo zobowiązała Zamawiającego do 
przedstawienia Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 22  
Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i 
pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychodów Wykonawca uzyskuje z pozostałych 
segmentów.  

Odpowiedź: w załączniku 
 
* Pytanie nr 23  
Wykonawca prosi o przedstawienie prognoz finansowych na okres spłaty pożyczki oraz 
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. 
Odpowiedź: W załączeniu plan finansowy na 2014 r. (załącznik nr 1 do odpowiedzi) sporządzony 
przy założeniu braku rozliczenia świadczeń wykonanych ponad limit umowy 2014. Na lata 2015 
oraz 2016 nie sporządzono planów i prognoz. 
 
* Pytanie nr 24 
Czy w ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 25 
Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 26 
Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającego zgodę na zaciągniecie 
pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. 
Odpowiedź:Nie dotyczy 
 
* Pytanie nr 27 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu 
Założycielskiego, z funduszy unijnych bądź innych źródeł w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 
20112013). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? 

Odpowiedź: w załączniku 
 
* Pytanie nr 28 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia realizowanych oraz planowanych zadań 
inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na 
ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. 
Odpowiedź: W załączeniu plan inwestycyjny na rok 2014 (załącznik nr 2 do odpowiedzi). 
 
* Pytanie nr 29  
Z uwagi na długi okres finansowania i uciążliwość związaną z comiesięczną aktualizacją 
oprogramowania, prosimy o zmianę podstawy oprocentowania z WIBORU1M na WIBOR 6M 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 30 
Prosimy o nieznaczną zmianę § 12 ust.2 umowy na Sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 31 
Prosimy o zmianę zapisów § 6 ust.3 umowy z „Za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy.” Na „Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień 
wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 32 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów 
„Pożyczkobiorca będzie przekazywał Pożyczkodawcy comiesięczną informację z wyciągiem 
bankowym i datą wydania dyspozycji przelewu wysokości należności do spłaty rat kapitałowych i 
odsetek w terminie 3 dni od wydania dyspozycji. Drogą mailową na adres:…(mail Pożyczkodawcy)… 
i/lub faksem na numer:…(fax Pożyczkodawcy)…” – dane te niezbędne są Wykonawcy do 
prawidłowego naliczania odsetek, gdyż Pożyczkodawca nie ma wglądu w rachunek bankowy 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Mając na względzie treść pytania Zamawiający wprowadza zmianę do treści wzoru 
umowy poprzez dodanie w paragrafie 6 ust.  5 w brzmieniu „Pożyczkobiorca będzie przekazywał 
Pożyczkodawcy informację dotyczącą daty obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni 
od wydania dyspozycji”. 
 
* Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w deklaracji, że „Remitent może wpisać datę i 
miejsce wystawienia weksla” 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 34 
Prosimy o wyjaśnienie odniesienia w § 6 – chodzi o ust.2: Zamawiający wskazuje: Miesięczne raty o 
których mowa w §3 ust.2, czy Zamawiający nie powinien wskazać w umowie Miesięczne raty o 
których mowa w §6 ust.1? 
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Odpowiedź: Tak , w związku z czym § 6 ust 2 otrzymuje 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 nr 35 
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia przez 
Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w postaci poręczenia podmiotu tworzącego 
SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do 
likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w 
szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu 
podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku 
zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w 
przypadku sporządzenia aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w 
razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca 
miał prawo do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 36 
W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz 
potrzebą przeanalizowania szerokiego zakresu dokumentacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wydłużenie terminu składania ofert na dzień 30.10.2014 r. Wydłużenie terminu składania ofert 
umożliwi Wykonawcy złożenie oferty, poprzez co zwiększy konkurencyjność postępowania i 
przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. 
Odpowiedź: Termin składania ofert zgodnie z ustawą pzp został wydłużony do dnia 27.10.2014 r. 
 
* Pytanie nr 37 
Prosimy o informację czy Zamawiający przeznaczy udzieloną kwotę pożyczki na spłatę bieżących 
zobowiązań czy na cele inwestycyjne? 
Odpowiedź: Zamawiający przeznaczenie pożyczki uzależnia od wyniku prowadzonego postępowania 
o zapłatę nadwykonań z NFZ za 2013 rok i zawarcia ugody w tym zakresie (wyznaczone posiedzenie 
sądy wyznaczone jest na dzień 27.10.2014 r.) oraz zwiększenia kontraktów na rok bieżący, co jest 
możliwe biorąc pod uwagę planowane zmiany planu finansowego NFZ, który znajduje się na ich 
BIP-ie. 
 
* Pytanie nr 38 
Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.  
Odpowiedź: Liczba łóżek: 378 
 
* Pytanie nr 39 
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 nr 40 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na wzorze 
przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym zapisy SWIZ?  
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 41 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy pożyczki, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do 
zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast wzoru umowy?  
Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 42 
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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 nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 43 
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 nr 44 
Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin 
wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty tj. 31-10-2014r. Na gruncie ustawy 
niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność 
mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. 
Odpowiedź: Biorąc pod uwagę wydłużenie terminu składania ofert na dzień 27.10.2014 nie jest 
możliwe uruchomienie pożyczki przed dniem 31.10.2014. 
 
* Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy 
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 46 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji 
wierzytelności z NFZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 47 
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 ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
* Pytanie nr 48 
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 ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
* Pytanie nr 49 
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 ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
* Pytanie nr 50 
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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 ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
* Pytanie nr 51 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
* Pytanie nr 52 
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 nr 53 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w celu  
Odpowiedź: Nie ma zastosowania, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 52. 
 
* Pytanie nr 54 
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 nr 55 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie 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. 
 
* Pytanie nr 56 
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 nr 57 
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 kredytu obrotowego. 
Odpowiedź: Zgodnie z nową listą załączników 
 
* Pytanie nr 58 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dot. terminu spłaty rat pożyczki. W harmonogramie, będącym 
częścią formularza ofertowego Zamawiający wskazuje jako termin płatności 28. dzień każdego 
miesiąca, natomiast w części IV SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że raty płatne 
będą na koniec miesiąca - data spłaty pierwszej raty kapitału przypadać będzie 31-01-2015r. natomiast 
raty odsetkowej dnia 30-11-2014r. 
Odpowiedź: Mając na względzie treść pytania Zamawiający  ujednolicając zapisy dotyczące terminu 
spłaty pożyczki zmienia treść załącznika -  Formularz ofertowy. 
 
* Pytanie nr 59 
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 
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- 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 2014 rok w przypadku zgody na cesję. 

Odpowiedź: dane finansowe stanowią załącznik nr 3, 4b, 5a i 5b do odpowiedzi, 
- kopia kontraktu zawartego z NFZ – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 46 nie dotyczy. 
 
* Pytanie nr 60 

Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zamierza w 
okresie spłaty pożyczki dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? 
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 nr 61 

Czy środki udostępnione przez wykonawcę w ramach umowy pożyczki zostaną przeznaczone na 
spłatę zaległych zobowiązań?  W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o przedstawienie 
listy wierzycieli, których wierzytelności zostaną zaspokojone wraz z określeniem ich wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający przeznaczenie pożyczki uzależnia od wyniku prowadzonego postępowania 
o zapłatę nadwykonań z NFZ za 2013 rok i zawarcia ugody w tym zakresie (wyznaczone posiedzenie 
sądy wyznaczone jest na dzień 27.10.2014 r.) oraz zwiększenia kontraktów na rok bieżący, co jest 
możliwe biorąc pod uwagę planowane zmiany planu finansowego NFZ, który znajduje się na ich 
BIP-ie. 
 
* Pytanie nr 62 

Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  W 
razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.  
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 63 

1) Prosimy o wskazanie następujących informacji: 
a) aktualnej liczby łóżek,  
b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, 
c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r., 
d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. 

Odpowiedź: a) liczba łóżek: 378 
b) Liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014: 864,88 etaty w tym 99 lekarzy; dodatkowo 50 lekarzy 
na umowach cywilnoprawnych („kontrakty”) 
c) Ilość hospitalizacji w skali roku:  ok 17,1 tys. (dane za 2013 rok) 
d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych:  ok. 4,6 tys. (dane za 2013 rok) 
 
* Pytanie nr 64 

Czy Szpital planuje w okresie spłaty pożyczki podjąć działania inwestycyjne? Jeśli tak to prosimy o 
wskazanie przedmiotu inwestycji,  a  także wartości niniejszego przedsięwzięcia.  
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. 
 
* Pytanie nr 65 
Prosimy o podanie terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej i terminu spłaty pierwszej raty 
odsetkowej. W SIWZ w punkcie IV. Opis przedmiotu zamówienia, jako termin spłaty pierwszej raty 
kapitałowej podany jest 31.01.2015 r. a jako termin spłaty pierwszej raty odsetkowej podany jest 
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30.11.2014 r. Natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w harmonogramie podane 
są odpowiednio terminy 28.01.2015 r. i 28.11.2014 r. 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 58. 
 
* Pytanie nr 66 
Prosimy o informację czy raty kapitałowe i odsetkowe spłacane będą ostatniego dnia każdego 
miesiąca czy spłata następować będzie 28 dnia każdego miesiąca. 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 58. 
 

 
 

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. 
 
 
 

 


