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Sanok, 21 sierpień 2018r.

do wszystkich uczestników postępowania
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln zł dla SPZOZ Sanok
W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:
DOTYCZY SIWZ
DOTYCZY przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 1
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 11, ponownie prosimy o udostępnienie sprawozdania biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Wykonawca wskazuje, że udostępnione przez Szpital dokumenty
obejmują jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat.
Odpowiedź: Sprawozdanie udostępniono wraz z bilansem i innymi dokumentami dnia 20-08-2018.
Pytanie nr 2
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 13, prosimy o wskazanie warunków umowy o rozłożenie na raty należności z
tytułu składek, w tym okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.
Odpowiedź: Rozłożenie na raty należności z tytułu składek na podstawie podpisanego aneksu nr 2 do umowy nr
94/2017 z dnia 29.05.2017 za okres 01,03-08/2017 na dalszy układ okresowy od 10.05.2018r. tj. 11 rat po 9
220,18zł, 12 rata 113 514,27 zł do 10.04.2019r.
Pytanie nr 3
Prosimy o zmianę udzielonych odpowiedzi poprzez wskazanie, że zabezpieczenie obejmie kwotę udzielonego
finansowania, odsetki umowne oraz ewentualne odsetki za opóźnienie. Wykonawca wskazuje, że zabezpieczenie
jedynie kwoty udzielonej pożyczki znacząco zwiększa ryzyko transakcji, a to z kolei przekłada się na oferowane
warunki cenowe.
Odpowiedź: Zgodnie z deklaracją wekslową.
Pytanie nr 4
W związku z odpowiedzią nr 77, prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załączników.
Odpowiedź: Wysłano
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie dołączone do pytania nr 7 dotyczy danych wg stanu na dzień 31 lipca 2018 r.
W treści dokumentu wskazano 31 lipca 2017 r.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zestawienie dołączone do pytania nr 7 dotyczy danych wg stanu na dzień 31
lipca 2018 r.
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