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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP–ZP / 107/2013                                              Kraków, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 10.000.000,00 zł”
(ZP 11/2013) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala  
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie,  os. Na Skarpie 66 w Krakowie  odpowiada na zapytania złożone 
przez uczestników postępowania.

1. Pytanie 
Zwracamy  się  z  prośba  o  udostępnienie  –  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  lub  
przesłanie pocztą/faxem:

 sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów  
pieniężnych) Zamawiającego za rok 2010, 2011 oraz 2013,

 informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 informacji  o  kontraktach  z  NFZ za  lata  2012,  2013  (  kwota  zakontraktowana,  

wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań).
Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 
za 2010, 2011 i 2012  -  załącznik nr 1.

Szpital  Specjalistyczny  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Krakowie  otrzymał  w  roku  2005 
pożyczkę  z  Urzędu  Miasta  Krakowa  w  wysokości  1  418  000,00  zł. 
Obecnie do spłaty pozostało 1 182 000,00 zł. Termin spłaty do VI/2014.
W  roku  2005  została  udzielona  Szpitalowi  pożyczka  ze  środków  Skarbu  Państwa  za 
pośrednictwem BGK w wysokości  6 306 421,65 zł na realizację ustawy tzw „ustawy 203”.
Obecnie do spłaty pozostało 337 tys. zł 
Termin spłaty ostatniej raty to 28.08.2015 r.
Magellan S.A. pożyczka w wysokości 5.000 tyś zł otrzymana w 2012r. Pozostało do spłaty 
4.722 tyś zł. Termin spłaty pożyczki do X/2015
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Kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

Lp Treść Wartość kontraktu na 2012 r. 
w zł

Wartość kontraktu na 2013 r. 
w zł

1 2 3 4

1 Poradnie 2.896.102,04 zł 3.051.389,60  zł

2 Pracownie Diagnostyczne 584.370,00 zł 584.463,60 zł

3 LECZENIE SZPITALNE 73.408.534,61 zł 75.178.258,45 zł

4 Programy terapeutyczne - lekowe 3.801.477,68 zł 3.532.991,00 zł

5 Razem 80.690.484,33 zł 82.347.102,65 zł

2. Pytanie
Prosimy o przesłanie:

 sprawozdań finansowych za rok 2012
 sprawozdań finansowych za rok 2011
 sprawozdań finansowych za rok 2010
 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2012, wraz ze  

sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2012
 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2011, wraz ze  

sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2011
 opinii Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za rok 2010, wraz ze  

sprawozdaniami zarządu, informacjami dodatkowymi za 2010
 sprawozdania finansowe  za 1 kwartał 2012
 sprawozdania finansowe  za 1 kwartał 2013

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Zamawiający zamieszcza opinię Biegłego Rewidenta i jego raportu z badania sprawozdań za 
rok  2010  i  2011,  wraz  z  informacjami  dodatkowymi  za  2010  i  11 –  załącznik  nr  2.  
Zamawiający zamieszcza rachunek zysków i strat za 2012 i 2013 r. w miesiącach styczeń – 
luty – załącznik nr 9.

3. Pytanie
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Prosimy o informację, czy możliwe jest rozszerzenie zabezpieczenia o cesję wierzytelności z  
kontraktu z NFZ, w ramach którego kwota miesięcznych wpływów na rzecz Zamawiającego  
jest nie mniejsza niż kwota pożyczki.
Odpowiedź:

Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Pytanie
Prosimy o informację, czy możliwe jest rozszerzenie zabezpieczenia o poręczenie organu  
założycielskiego.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Pytanie

Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisze dodatkowo oświadczenie o poddaniu się  
egzekucji na 150% kwoty kredytu.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Pytanie
Prosimy o podanie łącznej  wielkości  kontraktów z  NFZ zawartych odpowiednio na rok  
2012 i 2013.
Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.  

7. Pytanie
Prosimy  o  informacje  o  zaciągniętych  zaangażowaniach  (kredyty,  pożyczki,  gwarancje,  
leasingi, faktoringi) wg stanu na 31.12.2012
Nazwa  Instytucji Produkt i data 

zapadalności
Limit ( w 
tys.  
PLN)

Wykorzystanie
  ( tys. PLN )

O/N Udział w % Zabezpieczenie

1

2

3

4

 Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
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8. Pytanie
Prosimy o informację o strukturze i jakości zobowiązań wg stanu na 31.12.2012

Główni dostawcy 
(nazwa)

Obroty w okresie  
ostatnich 12 m-cy

(tys. PLN)

Zobowiązania
(tys. PLN)

Zobowiązania 
przeterminowane 31-90 

dni (tys. PLN)

Należności  
przeterminowane pow. 90 

dni

Łącznie

Warunki zakupów,  
terminy płatności  

oraz relacje z  
największymi 
dostawcami

Odpowiedź:

Główni dostawcy 
(nazwa)

Obroty w okresie  
ostatnich 12 m-cy

(PLN)

Zobowiązania
( PLN)

Zobowiązania 
przeterminowane 31-90 

dni (PLN)

Należności  
przeterminowane pow. 90 

dni

1 ALCON 590 670 zł 596 778 zł 129 838 zł 427 820 zł

2. CATERMED 1 813 319 zł 510 468 zł 221 684 zł

3. MPEC 1 403 728 zł 493 590 zł 170 461 zł

4.RCKiK K-ów 1 422 804 zł 982 627 zł 359 436 zł 506 244 zł

5. PGF URTICA 2 130 739 zł 673 665 zł 390 545 zł 23 700 zł

6. FARMACOL 1 025 248 zł 420 178 zł 177 950 zł 74 456 zł

7.Diagnostyka 1 581 902 zł 685 382 zł 455 788 zł 98 576 zł

8. Roche Polska 555 851 zł 1 188 849 zł 57 826 zł 1 005 202 zł

9. ACP Pharma 754 141 zł 579 212 zł 135 679 zł 535 952 zł

10. Naprzód 2 261 497 zł 824 536 zł 562 604 zł 61 259 zł

Łącznie  13 539 899      zł 6 955 285 zł 2 661 811 zł 2 733 209 zł

Warunki zakupów,  
terminy płatności  

oraz relacje z  
największymi 
dostawcami

53 307 266 zł 18 384 373 zł 6 982 275 zł 7 744 585 zł

9. Pytanie
Prosimy o informację o strukturze i jakości należności wg stanu na 31.12.2012
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Główni odbiorcy Obroty w okresie 
ostatnich 12 m-cy

(tys. PLN)

Należności
(tys. PLN)

Należności  
przeterminowane 

31-90 dni (tys.  
PLN)

Należności  
przeterminowane 

pow. 90 dni

Odpisy  
aktualizacyjne z  

ostatnich 12 m-cy

Łącznie

Warunki  
sprzedaży,  

terminy 
płatności i  
relacje z  

odbiorcami

Odpowiedź:

Główni odbiorcy Obroty w okresie 
ostatnich 12 m-cy

( PLN)

Należności
(PLN)

Należności  
przeterminowane 
31-90 dni ( PLN)

Należności  
przeterminowane 

pow. 90 dni

Odpisy  
aktualizacyjne z  

ostatnich 12 m-cy

NFZ 81 888 149 zł 7 910 121 zł

Leczeni 187 320 zł 87 761 zł 43 988 zł 26 414 zł 114 508 zł

Odbiorcy  
niemedyczni

2 804 525 zł 157 197 zł 22 025 zł 36 738 zł 1 463 zł

Odbiorcy  
medyczni

216 072 zł 5 821 zł 403 zł 24 438 zł

Łącznie 85 096 066,00 zł 8 160 900,00 zł 66 416,00 zł 87 590,00 zł 115 971,00 zł

Warunki  
sprzedaży,  

terminy 
płatności i  
relacje z  

odbiorcami

10. Pytanie
Prosimy o informację, jaka jest łączna wartość odpisów aktualizacyjnych na należności wg  
stanu na 31.12.2012r.
Odpowiedź:

Łączna wartość odpisów  aktualizacyjnych na 31.12.2012r. - 582.318,09 zł.
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11. Pytanie
Prosimy o szczegółowe informacje na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania wg stanu na  
31.12.2012 oraz 31.03.2013. 
a) Jaka jest dokładna kwota nadwykonań?
b) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte przychody z tytułu nadwykonań?
c) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte koszty z tytułu nadwykonań?
d)  Na jakim etapie  są  ewentualne  negocjacje  z  NFZ w zakresie  zapłaty  przez  NFZ za  
nadwykonania?
e) Jaki jest spodziewany efekt negocjacji?
Odpowiedź:

Kwota nadwykonań za 2012r. była 1.712.729,44 zł, z tego zapłacono kwotę 916.444,74 zł.

Do rozliczenia „0”. 

Obecnie  pozostaje  nierozliczonych  za  miesiące  styczeń  –  luty  2013r.  -   1.128.747,36 zł. 
Po zakończeniu I kwartału NFZ rozliczy z tej kwoty świadczenia nielimitowane tj. porody i 
opiekę nad noworodkiem tj. około 800 tys. zł

Przychody z tytułu nadwykonań za 2012r. są ujęte jako przychody ze sprzedaży. W latach 
poprzednich,  jeśli  nie  zostały  objęte  aneksem  do  umowy  z  NFZ,  to  nie  są  ujęte  w 
sprawozdaniu finansowym. Koszty dotyczące nadwykonań są ujęte w kosztach sprzedanych 
produktów.

12. Pytanie
Prosimy o opinie z instytucji prowadzących obsługę oraz kredytujących Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza opinię bankową – załącznik nr 3.

13. Pytanie
Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  ma  przyznany  limity  transakcyjne  rynków  
finansowych i czy zawarł transakcje pochodne na tychże rynkach.
Odpowiedź:

Nie.

14. Pytanie
Prosimy  o  informację,  czy  przeciwko  Zamawiającemu  prowadzone  są  postępowania  
sądowe, arbitrażowe, administracyjne.
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Odpowiedź:

Tak,  przeciwko  Zamawiającemu  prowadzone  są  postępowania  sądowe  w  zakresie 
odpowiedzialności  za  błędy  lekarzy  i  zakażenia  szpitalne  oraz  z  tytułu  braku  zapłaty 
wynagrodzenia za  dostawy i usługi.

15. Pytanie
Wykonawca  swoją  działalność  finansuje  z  kredytów  udzielonych  przez  banki,  które  
wymagają  od  niego  dokonywania  przelewu  przysługujących  wierzytelności  jako  
zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy  
udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży  
koszt  pożyczki.  Zgodnie  z  art.  54  ust.  5  i  6  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  
o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca  
na celu zmianę wierzyciela  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  może  
nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo  
odmawia  jej  wydania,  biorąc  pod  uwagę  konieczność  zapewnienia  ciągłości  udzielania  
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji  finansowej i wynik finansowy  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się  
po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  
Czynność  prawna  dokonana  z  naruszeniem  ww.  wymogu  uzyskania  zgody  podmiotu  
tworzącego  jest  nieważna.  Mając  powyższe  na  uwadze,  prosimy  o  informacje  czy  po  
uzyskaniu informacji  od  Wykonawcy  o  zamiarze  dokonania  cesji  wierzytelności  
z  umowy  pożyczki  na  rzecz  Banku  finansującego  Zamawiający  zwróci  się  do  organu  
tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dodaje do projektu umowy (załącznik nr 4 SIWZ) § 9 ustęp 5 w brzmieniu:
„Zamawiający wyrazi pozytywną opinię co do zgody na cesję pożyczki na bank finansujący 
Wykonawcę, pod warunkiem wyrażenia zgody przez podmiot tworzący w trybie art. 54 ust. 5 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. Z dnia 15 
lutego 2013r., poz. 217) .”
16. Pytanie
W   przypadku  braku  udzielenia  i  pozyskania  zgody  od  podmiotu  tworzącego  na  cesję  
zobowiązań  wynikających  z  niniejszego  przetargu  na  rzecz  podmiotów  finansujących  
oferenta  (banki)  prosimy  o  zgodę  na  wprowadzenie  zapisu  w  umowie  o  możliwości  
postawienia  pożyczki  przez  Wykonawcę  w  stan  natychmiastowej  wymagalności, 
w razie nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od daty wypłaty pożyczki.
Odpowiedź:

Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

17. Pytanie
Prosimy o doprecyzowanie celu na jaki ma zostać udzielona pożyczka.
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Odpowiedź:
Pożyczka ma być wydana na częściową spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców 
towarów i usług oraz zakupy inwestycyjne.

18. Pytanie

Prosimy  o  przedstawienie  pełnych  danych  finansowych  za  poprzednie  dwa  lata  
i  pierwsze  4  kwartały  obecnego  roku  (wprowadzenie  oraz  informacja  dodatkowa  
do  sprawozdania  finansowego,  zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym,  raport  biegłego  
rewidenta).
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

19. Pytanie
Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku  
za poprzednie dwa lata?  
Odpowiedź:
Tak,  w  załączeniu  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Krakowa  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego – załącznik nr 4.

20. Pytanie
Czy Szpital  posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli  tak,  to  prosimy  
o udostępnienie.
Odpowiedź:
Nie.

21. Pytanie
Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań – stan na dzień  

31.12.2012.r.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i 9.

22. Pytanie
Czy  możliwe  jest  uzyskanie  zestawienia  kredytów,  pożyczek  wg  stanu  na  31.12.2012r.  
zawierającego:  nazwę  instytucji  finansującej,  rodzaj  transakcji,  kwotę  przyznania,  
zadłużenie na IV kwartał 2012 r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie?
Odpowiedź:
BGK pożyczka  -  6.306 tys. zł od 2005r. do spłaty pozostało 337 tyś. zł do VIII/2015
Urząd Miasta Krakowa  - 1.418 tys. od 2005r. pozostało 1.182 tys. zł do VI/2014
Magellan S.A.  Pożyczka – 5.000 tyś zł od 2012r. pozostało 4.722 tyś. zł do X/2015r.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

23. Pytanie
W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki  
był ich poziom w roku 2012, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka część  
została uznana przez NFZ?
Odpowiedź:
Kwota nadwykonań za 2012r. to 1.712.729,44 zł, z tego zapłacono kwotę 916.444,74 zł.

Do rozliczenia „0”.

Kwota nadwykonań za 2010r. - 3.926.874,35 zł, zgodnie z ugodą zapłacono 1.344.458,48 zł.

Kwota nadwykonań za 2011r. - 4.287.339,41 zł, zapłacono 1.904.550,41 zł.

24. Pytanie

Prosimy  o  przedstawienie  aktualnych  dokumentów  prawnych:  KRS  –  nie  starszy  
niż 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon, statut. 
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza KRS, NIP, Regon, statut – załącznik nr 5.
25. Pytanie
Prosimy o podanie informacji  dotyczących Szpitala tj.  liczba:  zatrudnionych, łóżek oraz  
hospitalizowanych.
Odpowiedź:
Liczba zatrudnionych została podana w informacji dodatkowej za 2012 r. - odpowiedź na pyt.  
Nr 2.
Liczba łóżek 597 sztuk,
Liczba hospitalizacji za 2012 rok - 27715

26. Pytanie
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki/kredytu.
Odpowiedź:

Kontrakt z NFZ.

27. Pytanie
Prosimy o informację czy Organ założycielski planuje przekształcenie Szpitala w okresie  
kredytowania?
Odpowiedź:
Z posiadanych  informacji  Zamawiającego wynika,  że podmiot  tworzący nie  ma  aktualnie 
zamiaru dokonać przekształceń Szpitala. 
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Czy  możliwe  będzie  w  trakcie  obowiązywania  umowy  składanie  przez  Zamawiającego  
na żądanie  Wykonawcy  kwartalnych i rocznych danych finansowych?
Odpowiedź:

Nie.

29. Pytanie
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni  
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich 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:

Realizowano  inwestycje  z  funduszy  europejskich  pt.  „Modernizacja  pomieszczeń  SOR  i 
lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. St. Żeromskiego w Krakowie” 
Razem – 6.373.617,28 zł

Dotacje z UE – 4.922.471,53 zł

Dotacje z UMK  - 1.412.726,17 zł

środki własne – 38.419,58 zł

30. Pytanie
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni  
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym  
dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne,  
pochodzące  z  Budżetu  Państwa,  Organu  Założycielskiego,  Jednostek  Samorządu  
Terytorialnego, UE).
Odpowiedź:
Zakupiono echokardiograf  za kwotę 155 304,00 zł,  finansowane ze środków Ministerstwa 
Zdrowia  (135.198,77  zł)  –  Umowa  nr  5/2/15/2012/295/866  na  realizację  programu 
zdrowotnego  Narodowy Program Wyrównywania  Dostępności  do  Profilaktyki  i  Leczenia 
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD, zadanie pn.: Zakup 
średniej  klasy aparatów do echokardiografii  dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z 
wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych. 20.105,23 zł – środki własne.

31. Pytanie
Czy  wobec  Zamawiającego  prowadzone  były  w  okresie  ostatnich  6  miesięcy  lub  są  
prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć
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miesięcznych przychodów z NFZ. 
Odpowiedź:

Tak, były prowadzone  postępowania egzekucyjne na kwotę 114.351,98 zł, co stanowi 0,28% 
przychodów w tym okresie.

32. Pytanie
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  były  prowadzone   postępowania  sadowe  o  zapłatę  zobowiązań  na  ogólna  kwotę 
390.872,83 zł.

33. Pytanie
Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach wobec Zakładu  
Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli  tak to prosimy o wskazanie ich  
wysokości.  
Odpowiedź:

Nie.

34. Pytanie
Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec  
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Urzędu  Skarbowego.  Jeśli  tak  to  prosimy  o  
wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. 
Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie posiada.

35. Pytanie
Jaka  jest  szacowana  wartość  wskaźnika  zadłużenia  szpitala  zgodnie  z  art.  71  ustawy  
o działalności leczniczej?
Odpowiedź:
Wskaźnik zadłużenia Szpitala 0,49.
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36. Pytanie
W związku z możliwością złożenia oferty przez banki oraz koniecznością złożenia przez te  
podmioty dodatkowych dokumentów (zezwolenia KNF), prosimy o uzupełnienie zapisów
dotyczących  spełnienia  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  sposobu  dokonywania  
oceny spełnienia tego warunku określonego w SIWZ: 
a. Prosimy o korektę zapisu rozdz. V pkt. 1 lit. b na następujący:
„posiadania wiedzy i doświadczenia,

− wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej jednej
pożyczki  finansowej  lub kredytu o łącznej  wartości  nie  mniejszej  niż  8.000.000,00 zł  (w 
jednej umowie),”
b.  W  związku  z  obszerną  formą  dokumentów  i  podleganiem  przez  banki  nadzorowi  
bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego prosimy o korektę:
-         zapisu rozdz. VI lit. B pkt. 4  na następujący:
„Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego  
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz  
zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli  
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. – nie dotyczy banków”
-         zapisu rozdz. V pkt. 1 lit. d na następujący:
„sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- posiadają płynność finansową – współczynnik płynności finansowej nie może być niższy  
niż 1 – nie dotyczy banków”
Odpowiedź:

Zapisy rozdziału V pkt. 1 lit b  SIWZ z dnia 22 marca 2013r. otrzymują brzmienie : 
„posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej jednej pożyczki 
finansowej lub kredytu o łącznej wartości nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (w jednej 
umowie),”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie  
starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. 
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

38. Pytanie
Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek  
oraz hospitalizowanych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.
39. Pytanie
Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego  
w trakcie okresu kredytowania?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.
40. Pytanie
Prosimy o wskazanie zobowiązań, które zostaną spłacone dzięki środkom z pożyczki.
Odpowiedź:
Z pożyczki będą spłacone wydatki:
 - inwestycyjne  - 500.000,00 zł
- zapłata za leki – 4.000.000,00 zł
- zapłata za krew – 1.100.000,00 zł
- media   -     2.000.000,00 zł
- inne  -  2.000.000,00 zł
41. Pytanie
Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie  
pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia.
Odpowiedź:
W załączeniu opinia Rady Społecznej – załącznik nr 6.
42. Pytanie
Czy odsetki od wykorzystanej pożyczki mają być naliczane w miesięcznych okresach  
obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu i danym roku (365 lub 366  
dni)?
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Odpowiedź:
Tak.

43. Pytanie
Czy wypłata pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem  
wcześniejszego  ustanowienia  prawnych  zabezpieczeń  spłaty  pożyczki?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ  wypłata pożyczki ma nastąpić do 7 dni od dnia  
podpisania umowy. 
44. Pytanie
Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy pożyczki „Za dzień zapłaty raty pożyczki uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy.” na następujący „Za dzień zapłaty  
raty pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.”
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
45. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o możliwości  
postawienia pożyczki przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności w sytuacji  
przekształcenia  Zamawiającego  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  
15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  w  spółkę  kapitałową  i  uzyskania  przez  
Zamawiającego  ujemnego  wyniku  finansowego  za  rok  obrotowy?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

46. Pytanie 
Czy spłata pożyczki ma nastąpić w równych ratach? Czy, w związku z brakiem możliwości  
równego podzielenia wartości pożyczki przez liczbę rat, należy przyjąć, że wysokość  
pierwszych 59 rat będzie wynosiła 166 666,66 zł  każda a ostatnia rata będzie ratą
wyrównującą w kwocie 166 667,06 zł?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w związku z brakiem możliwości równego podzielenia wartości 
pożyczki przez liczbę rat,  przyjęcie, że wysokość pierwszych 59 rat będzie wynosiła 
166 666,66 zł  każda a ostatnia rata będzie ratą wyrównującą w kwocie 166 667,06 zł. 
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Czy  Zamawiający  zgadza  się  na  wprowadzenie  zapisu  w  umowie  o  konieczności  
ustanowienia  przez  Zamawiającego  dodatkowego  zabezpieczenia  w  postaci  poręczenia  
podmiotu  tworzącego  SPZOZ w przypadku  rozpoczęcia  procesu  zmiany  formy prawnej  
Zamawiającego? W przypadku braku udzielenia  i  pozyskania takiej  zgody od podmiotu  
tworzącego prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia  
pożyczki/kredytu  przez  Wykonawcę  w  stan  natychmiastowej  wymagalności,  w  razie  
nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez  
Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
48. Pytanie
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.
49. Pytanie
Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o  
niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich  
nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy  
lub wypłatą pożyczki.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza  zaświadczeń z ZUS i US – załącznik nr 8.
50. Pytanie
Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w  
obecnej  chwili  Zamawiający  ich  nie  posiada,  prosimy  o  informację,  czy  zostaną  one  
przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą pożyczki. 
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza opinię bankową – załącznik nr 3.
51. Pytanie
Prosimy o  przedstawienie  pełnych  danych finansowych  za  2011 oraz  2012 rok:  bilans,  
rachunek  wyników,  wprowadzenie  oraz  informacja  dodatkowa  do  sprawozdania  
finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych,  
raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale  
wyniku.
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, 2
52. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie  poszczególnych pozycji  sprawozdania finansowego (wg stanu na  
koniec 2012 r.) – jeżeli występują:
Bilans:

-         inne środki trwałe,
-         środki trwałe w budowie,
-         inne należności krótkoterminowe
-         krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa),
-         rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
-         pozostałe rezerwy,
-         inne zobowiązania finansowe (długo- i krótkoterminowe)
-         inne zobowiązania krótkoterminowe,
-         rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Rachunek zysków i strat:

-         pozostałe  przychody  operacyjne  (Od  kogo  Zamawiający  uzyskuje  dotacje?  Co  
obejmuje pozycja „Inne przychody operacyjne”?)
-         pozostałe koszty operacyjne
-         przychody i koszty odsetkowe
-         zyski nadzwyczajne
Odpowiedź:
Szpital otrzymuje dotacje z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia rezydentów i z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wynagrodzenia stażystów.
Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są określone przez ustawę o rachunkowości 
(art. 3, art. 41 p.1 ust.2) i opisane w informacji dodatkowej do bilansu.
53. Pytanie
Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności.
Odpowiedź:
Główną  przyczyną   strat  na  działalności  jest  niedoszacowanie  kontraktu  NFZ i  niepełne 
wykorzystanie możliwości leczniczych Szpitala (zbyt niski kontrakt w stosunku do
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możliwości).  Ponadto  przyczyną  strat  są  wysokie  koszty  utrzymania  jednostki  z  powodu 
starej infrastruktury wymagającej ciągłych napraw i modernizacji. 
54. Pytanie
Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów.
Odpowiedź:
Zmiana wartości kapitałów następuje na skutek:

− pokrycia straty kapitałem zakładu
− przeksięgowań wartości   środków trwałych  pochodzących  z  dotacji  i  darowizn na 

przychody przyszłych okresów (wyksięgowanie z kapitału założycielskiego zgodnie z 
ustawą z  14.06.2012r.  O zmianie  ustawy o działalności  leczniczej  oraz niektórych 
innych ustaw.

55. Pytanie
Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie  
założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
Odpowiedź:
W załączeniu przedstawiamy prognozy finansowych na okres kredytowania – załącznik nr 7.
56. Pytanie
Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo (poza zobowiązaniami, które  
mają zostać uregulowane dzięki środkom z pożyczki)? Czy zobowiązania wobec ZUS i US  
są regulowane terminowo?
Odpowiedź:
Zamówienia  są  regulowane  w  miarę  możliwości. Zobowiązania  wobec  ZUS  i  US  są 
regulowane terminowo.
57. Pytanie
Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie  
ich wysokości oraz okresu spłaty. 
Odpowiedź:
Nie.
58. Pytanie
Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec  
2012 r. lub aktualnej.
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Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 8 i 9.
59. Pytanie
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  były  prowadzone   postępowania  sadowe  o  zapłatę  zobowiązań  na  ogólna  kwotę 
390.872,83 zł.
60. Pytanie
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 wartości w procentowej relacji do  
miesięcznych przychodów z NFZ.
Odpowiedź:
Tak, były prowadzone  postępowania egzekucyjne na kwotę 114.351,98 zł, co stanowi 0,28% 
przychodów w tym okresie.
61. Pytanie
Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy  
o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. 
Odpowiedź:
Nie.
62. Pytanie
Prosimy o  udostępnienie  zestawienia  kredytów i  pożyczek  Zamawiającego  wg stanu  na  
koniec 2012 r. (lub aktualnego), zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji  
finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, wysokość  
zadłużenia na koniec 2012 r., termin całkowitej spłaty zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
63. Pytanie
Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji  
jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została  
uznana  lub  wypłacona  przez  NFZ  oraz  jakie  są  szanse  uzyskania  pozostałej  części.
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 i 23. Obecnie pozostaje nierozliczonych za miesiące 
styczeń – luty 2013r. -  1.128.747,36 zł. Po zakończeniu I kwartału NFZ rozliczy z tej kwoty 
świadczenia nielimitowane tj. porody i opiekę nad noworodkiem tj. około 800 tys. zł
64. Pytanie
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni  
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich 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:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.
65. Pytanie
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni  
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym  
dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne,  
pochodzące  z  Budżetu  Państwa,  Organu  Założycielskiego,  Jednostek  Samorządu  
Terytorialnego, UE).
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.
66. Pytanie
Czy  Zamawiający  zgadza  się  na  wprowadzenie  zapisu  w  umowie  o  konieczności  
ustanowienia  przez  Zamawiającego  dodatkowego  zabezpieczenia  w  postaci  poręczenia  
podmiotu  tworzącego  SPZOZ w przypadku  rozpoczęcia  procesu  zmiany  formy prawnej  
Zamawiającego? W przypadku braku udzielenia  i  pozyskania takiej  zgody od podmiotu  
tworzącego prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia  
pożyczki przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie nieuzyskania  
takiej zgody w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
67. Pytanie
Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  dodatkowe  zabezpieczenie  
kredytu/pożyczki w postaci:
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29 sierpnia  1997  r.  Prawo  bankowe  do  wysokości  200%  kwoty  kredytu,  
b. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego,
c. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:
-         podanie kwoty poręczenia  (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek  
od  zadłużenia  przeterminowanego,  ewentualnych  kosztów  egzekucji?)  oraz  okresu  jego  
obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania),
-         przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej  
transakcji,
-         informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak,  
to do jakiej kwoty?
-         przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,
d. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:
-         podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja  
ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki,
-         przedstawienie kopii ww. kontraktu,
-         kwoty,  do  której  ma  zostać  ustanowiona  cesja  –  czy  będzie  obejmować  wartość  
kapitału,  odsetek,  odsetek  od  zadłużenia  przeterminowanego,  ewentualnych  kosztów  
egzekucji?
-         informację,  czy  kontrakt  mający  stanowić  zabezpieczenie  kredytu  jest  wolny  od  
innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń
-         potwierdzenie,  że  Zamawiający  zobowiązuje  się  utrzymać  w  całym  okresie  
kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej  
niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek
e. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy o  
przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
68. Pytanie
Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy pożyczki następującego zapisu:
„Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
a)     dostarczania Pożyczkodawcy w okresach rocznych, w terminie do 25-go lipca danego  
roku,  sprawozdania  finansowego  za  rok  poprzedni  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat,  
informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Pożyczkobiorca
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podlega obowiązkowi badania), oraz uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i  
uchwałą o podziale zysku,
b)     nieprzenoszenia  bez  zgody  Pożyczkodawcy  całości  lub  części  swoich  praw  i  
obowiązków wynikających z umowy pożyczki;
c)     niezwłocznego przedkładania Pożyczkodawcy umów lub aneksów do umów zawartych  
z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  z  których  cesja  wierzytelności  stanowi  lub  będzie  
stanowić zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki*;
d)     poinformowania  Pożyczkodawcy  w  ciągu  siedmiu  dni  roboczych  od  powzięcia  
informacji  o  podjęciu  przez  podmiot  tworzący  właściwy  dla  Pożyczkobiorcy  uchwały  o  
przekształceniu Pożyczkobiorcy w spółkę kapitałową.”

  jeżeli będzie dotyczyć
 Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 69. Pytanie
Prosimy o udostępnienie  SIWZ oraz  załączników w wersji  edytowalnej  (WORD zamiast  
PDF).
Odpowiedź:
SIWZ oraz załączniki SIWZ umieszczone na stronie internetowej Szpitala. 
70. Pytanie
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
dodatkowego zabezpieczenia: oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie
art.97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.|997( Dz- U. Nr l40 poz.939z późn. zmianami)
Odpowiedź:
Nie.
71. Pytanie
Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 - załącznik nr 5 do pisma.
72. Pytanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg.
Stanu na dzień 3 1. 12.20I2 r. oraz za okres bieżący.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i 9. 
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Lp Struktura w dniach Zobowiązania wg ksiąg

1 Do 30 dni 2.094.112,26 zł

2 Od 31 do 60 4.842.429,04 zł

3 Od 61 do 180 2.725.806,51 zł

4 Od 181 do roku 1.967.430,39 zł

5 Powyżej roku 391.649,79 zł

terminowe
411.910,09 zł

Struktura czasowa należności krótkoterminowych na dzień 28.02.2013r.
Lp Struktura w dniach Należności wg ksiąg

1 Do 30 dni 35.655,25 zł

2 Od 31 do 60 33.839,57 zł

3 Od 61 do 180 46.217,61 zł

4 Od 181 do roku 12.532,81 zł

5 Powyżej roku 48.995,14 zł

terminowe
177.240,38 zł

73. Pytanie
Wykonawca prosi o zestawienie kredytów wg. stanu na dzień 08.04.2013 r. zawierającego
nazwę  instytucji  finansowej,  rodzaj  transakcji,  kwotę  przyznaną,  zadłużenie  okres  
kredytowania oraz zabezpieczenie.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 1.
74. Pytanie
Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż l miesiąc przed podpisaniem
umowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.
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75. Pytanie
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:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.
76. Pytanie
Prosimy  o  informację  czy  jest  możliwe  uzyskanie  danych  finansowych  -  stan  na  
30.09.2012r. lub 30.12.2012r.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
77. Pytanie
Czy  Zamawiający  posiada  program  naprawczy  lub  restrukturyzacyjny?  Jeżeli  tak,  to  
prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Nie.
78. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki dla wszystkich pakietów
w postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty pożyczki),
- pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego,
- poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej
kwoty  zostanie  udzielone  poręczenie  oraz  przedstawienie  danych  finansowych  
poręczyciela),
- cesja wierzytelności kontraktu NFZ
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
79. Pytanie
Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.
80. Pytanie
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
Odpowiedź:
Kontrakt z NFZ.
81. Pytanie
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyliczeń
odsetek terminu 360/360?
Odpowiedź:
Nie.
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Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2011r oraz 2012r.:inne
należności krótkoterminowe; inne rozliczenia międzyokesowe; pozostałe rezerwy; inne
zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody
operacyjne;
Odpowiedź:
Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są określone przez ustawę o rachunkowości 
(art. 3, art. 41 p. 1 ust. 2), a ponadto opis znajduje się w informacji dodatkowej.
83. Pytanie
Prosimy o udostępnienie  danych finansowych tj.  RZiS  i  Bilansu za  2011r.,  2012r oraz  
bieżący okres.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 2.
84. Pytanie
Prosimy o udostępnienie  aktualnych zaświadczeń (ważne3 miesiące) z Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze
składkami.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza zaświadczenie z ZUS i US – załącznik nr 8.
85. Pytanie
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Urzędu  Skarbowego.  Jeśli  tak  to  prosimy  o  
wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Odpowiedź:
Nie.
86. Pytanie
Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy były lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań?Jeśli tak to prosimy o wskazanie  
ich wysokości.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.
87. Pytanie
Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do § 3 wzoru umowy ustępu o następującym
brzmieniu: „Na dzień podpisania umowy oprocentowanie umowne wynosi ....% (WIBoR  
6M: -..% oraz marża.:... %)”.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
88. Pytanie
Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które
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zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy
udzielenie pożyczki finansowej. W związku z powyższym prosimy o zgodę na wprowadzenie  
do umowy zapisu, iż Zamawiający wyraża zgodę na cesję tej pożyczki na bank finansujący  
Wykonawcę  oraz,  że  zobowiązuje  się  do  uzyskania  takiej  zgody  od  swojego  organu  
założycielskiego.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.
89. Pytanie
Czy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 1,5  
razy stopa odsetek ustawowych.
Odpowiedź:
Nie.

Termin składania ofert 9 maja 2013r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert 9 maja 2013r. godz. 11.00

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczone  na  stronie  
internetowej Szpitala i stają się wiążące.
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