
Śrem, dnia 27.04.2016r.
                                              

Dotyczy sprawy: ZP/13/PN/16

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z 
późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego 

długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł”

 
Pytanie nr 1
Czy do planowanej inwestycji przygotowany został biznesplan oraz kosztorys inwestycji? Jeśli  nie, to czy 

zostanie przygotowany?
Odpowiedź:.  Biznesplan  nie  był  przygotowany  natomiast  kosztorys  inwestorski  jest  w  trakcie 

opracowywania.

Pytanie nr 2
Czy wartość inwestycji i wkładu własnego wskazana w SIWZ to wartość netto czy brutto?
Odpowiedź:. Jest to wartość brutto.

Pytanie nr 3
Na czym będzie polegała modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Blokiem Porodowym oraz 
Oddziału Neonatologicznego? 
Odpowiedź:  Modernizacja  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego  wraz  z  Blokiem  Porodowym  będzie 
uwzględniała  wydzielenie  łazienek  dla  pacjentów  i  unowocześnienie  pokoi,  wydzielenie  części 
administracyjnej przed oddziałem i poprawienie funkcjonalności oddziału. Natomiast modernizacja Oddziału 
Noworodkowego ma na celu poprawienie warunków lokalowych celem uzyskania II stopnia referencyjności  
oddziału i stworzenie strefy intensywnej opieki noworodkowej, strefy opieki ciągłej i strefy obserwowania 
noworodków. Inwestycja wspomnianych wyżej oddziałów ma na celu dostosowanie do wymogów ustawy, 
jakie powinny spełniać szpitale w tym zakresie (Dz.U. z dn. 29.06.2012r. poz. 739). Głównie będą to roboty 
budowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych i energii elektrycznej.

Pytanie nr 4
W jakiej części inwestycja dotyczyć będzie remontu budynku, a w jakiej zakupu sprzętu oraz urządzeń? 
Odpowiedź: W całości będzie to dotyczyło modernizacji budynku.

Pytanie nr 5
Termin  spłaty  kapitału  w  SIWZ  wskazany  został  od  dnia  20.04.2017r.  do  20.03.2022r.,  co  oznacza,  że 
przewidywana  jest  karencja  w  spłacie.  Z  jaką  częstotliwością  Zamawiający  planuje  dokonywać  spłaty 
odsetek?
Czy odsetki będą spłacane miesięcznie tj. odsetki od wykorzystanego Kredytu obliczane są na bieżąco w 
okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. do 20  dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego  przy czym:



-  pierwszy okres obrachunkowy liczony jest  od dnia następującego po dniu pierwszej  wypłaty Kredytu i 
kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że okres ten nie może być krótszy niż miesiąc 
kalendarzowy,
- kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego 
okresu obrachunkowego,
- ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu  całkowitej spłaty Kredytu.

Odpowiedź: Tak, według zasad opisanych powyżej.  

Pytanie nr 6

Czy istnieje możliwość przekazywania przez Zamawiającego środków  na spłatę rat  (kapitału i odsetek) na 
rachunek techniczny wskazany przez Bank?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7
W  pkt. 3 ppkt. 4) pojawia się  informacja, że wnioskodawca uruchomi środki z kredytu w minimalnym 
okresie do 31.12.2016 od dnia popisania umowy - czy oznacza to, że okres wykorzystania kredytu nie może 
być krótszy niż do 31.12.2016 ?
Odpowiedź: Najpóźniej do tego dnia wykorzystamy pierwszą transzę kredytu.

Pytanie nr 8
W pkt. 3 w pkt. 15) spłata kredytu następować będzie 60 ratach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca, 
przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do 20.04.2017r., a ostatniej do 20.03.2022r. 
W przypadku takiego zapisu wszystkie raty kapitałowe nie będą równe. Czy wówczas Zamawiający akceptuje 
spłatę  kapitału  w  59-ciu  ratach  w  wysokości  83.333  zł,  oraz  jednej,  ostatniej  wyrównującej  racie  w 
wysokości 83.353 zł?
Odpowiedź:. Tak.

Pytanie nr 9
Czy  wskazana do pkt. 4 ppkt. 1) wartości faktury przedstawianej do uruchomienia odnosi się do wartości  
brutto czy netto? Czy Zamawiający zapewni środki na pokrycie podatku VAT?
Odpowiedź:. Wartość brutto, zamawiający nie może sobie odliczać podatku VAT w tym zakresie.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający zakłada możliwość dokumentowania przy składaniu dyspozycji uruchomienia zapłaty części  
wkładu własnego oraz zapłaconego podatku VAT od przedłożonej faktury?  
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11
Czy Zleceniodawca oczekuje,  aby środki  z  uruchomionego kredytu były wypłacane na rachunek bieżący 
Zamawiającego, czy też bezpośrednio Wykonawca ma przekazywać środki jako częściowa zapłata faktury do 
dostawcy?
Odpowiedź: Bezpośrednio na konto Wykonawcy.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający zawarł już umowy z dostawcami oraz dopuszcza wgląd Wykonawcy w te umowy?
Odpowiedź: Umowa  nie  została  jeszcze  zawarta,  ale  po  jej  podpisaniu  będzie  ona  udostępniona 
kredytodawcy.

Pytanie nr 13
Jakie przesunięcie terminu spłaty ma na myśli Zamawiający w pkt 15 ppkt 4? Czy chodzi w tym przypadku o 
przesuniecie terminu w ramach obowiązywania umowy kredytowej, czy też wydłużenie okresu kredytowania? 
Odpowiedź:. Dotyczy obydwu sytuacji.

Pytanie nr 14
Czy  w  przypadku  pkt.  15  ppkt.  5)  dopuszcza  się  możliwość  odroczenia  rat  kredytu  wynikających  z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bez dodatkowych opłat i prowizji.  
Jakie okoliczności ma na myśli Zamawiający? Czy możliwe jest wskazanie katalogu takich okoliczności? Czy 
Zamawiający zakłada odroczenie rat w ramach umowy w taki sposób aby nie pozostawiać ostatniej raty tzw. 
balonowej? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy będzie mało 



prawdopodobne np. znaczne ograniczenie wartości kontraktu z NFZ. Zakłada się pozostawienie ostatniej raty. 
Pytanie nr 15
W  pkt.  15  ppkt.  8  Prowizja  przysługuje  Wykonawcy  w  wysokości  proporcjonalnej  do  kwoty kredytu 
przelanego na rachunek bankowy Zamawiającego.
Czy Zamawiający ma na myśli pobranie prowizji proporcjonalnie od każdorazowego uruchomienia?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16
Odpowiedź  na  pytanie  do  prognoz  finansowych:  jaka  powinna  być  wartość  kapitału  własnego  na 

30.09.2016r. bowiem wielkości podane w prognozie w aktywach nie są zgodne z pasywami: 
- k. podstawowy: 7.955.000 zł 
- k. zapasowy: 8.995.557,28 zł 
- pozostałe k. rezerwowe: 3.200.000 zl 
- zysk netto: 1.352.332,83 zł 
- razem : 21 502 890, 11 zł 
tymczasem w prognozie wykazano razem : 24.702.890,11 zł 
Odpowiedź:.  Poprawna jest kwota 21 502 890,11 zł.

Pytanie nr 17
Z  czego  wynika  „dodatkowy  kapitał  rezerwowy”  wykazany  w  prognozie  na  30.09.2016r.  na  poziomie: 

3.200.000 zł. 
Odpowiedź: Środki wpłacone przez Wspólników na podwyższenie kapitału podstawowego, ale nie ujęte 
jeszcze w KRS.

Pytanie nr 18
W prognozie na 30.06.2016r. w przychodach zaplanowano 24.882.881 zł – czy  Zamawiający gotów jest 
udostępnić umowę z NFZ na 2016r.?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19
W prognozie  na  30.06.2016  w  „innych  zobowiązaniach  finansowych”  wykazano  kwotę:  950.183  zł,  na 
30.09.2016r.  kwotę:  821.144  zł  –  czy  istnieje  możliwość  pozyskania  informacji  jakie  wielkości  są 
uwzględnione w tej pozycji?
Odpowiedź: Są to leasingi.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający zakłada możliwość przyjęcia dodatkowo zabezpieczenia w postaci:
- zastawu rejestrowego na kontrakcie z NFZ,
- umownego prawa potrącenia wierzytelności z rachunków bankowych.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wykazywał na dzień 31.12.2015r. saldo nieopłaconych przez NFZ nadwykonań, jeśli tak, to 
czy udostępni informację o: terminie i możliwości zapłaty oraz jaka kwota oczekuje na zgłoszenie do NFZ.
Odpowiedź: Nie, takie dane nie były uwzględnianie.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1. 
pkt  5)  Kodeksu  postępowania  cywilnego,  w  którym Szpital  poddaje  się  egzekucji  co  do  zapłaty  sumy 
pieniężnej do kwoty 150% wartości kredytu (zamiast oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 
ustawy Prawo bankowe).
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie do umowy kredytu klauzul takich jak: dostarczenie sprawozdań 
finansowych, zaświadczeń z US i ZUS, zakaz zaciągania nowych zobowiązań bez zgody banku, gdy nie są 
zabezpieczone przez JST, zakaz udzielania nowych pożyczek, poręczeń, gwarancji bez zgody banku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  wpisanie do umowy kredytu klauzul takich jak: dostarczenie 
sprawozdań  finansowych,  zaświadczeń  z  US  i  ZUS  oraz  informowanie  Banku  wraz  z  pisemnym 
uzasadnieniem, o planowanych zaciągnięciach nowych kredytów, pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu 
oraz zawarcia innych umów skutkujących powstaniem podobnego rodzaju zobowiązań, jeżeli łączna wartość 



tego rodzaju nowych umów w ciągu roku obrachunkowego przekroczy 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: 
dwa miliony 00/100).

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  w  zakresie  żądania  wpisania  do  umowy  kredytowej  zakazu  zaciągania 
nowych zobowiązań bez zgody banku, gdy nie są zabezpieczone przez JST oraz zakazu udzielania nowych 
pożyczek, poręczeń, gwarancji bez zgody banku. 

Pytanie nr 24
Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25 
maja br

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający przewiduje przedstawienie innych, dodatkowych zabezpieczeń (poza proponowaną 
hipoteką na udziałach w nieruchomości oraz cesję praw z polisy ubezpieczeniowej), w tym:

- zabezpieczenia w postaci poręczenia powiatu, 

- innych zabezpieczeń majątkowych 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza utworzenie zastawu rejestrowego na kontrakcie z NFZ oraz umowne 
prawo do potrącania wierzytelności z rachunku bankowego. 

Pytanie nr 26
Proszę o podanie informacji o kwocie dokonanych spłat rat kredytów, pożyczek w okresie 2014 i 2015r. 
oraz okresach prognozy.

Odpowiedź:

rok 2014 0,00
rok 2015 999 999,96
rok 2016 2 000 000,04
rok 2017 750 000,00
rok 2018 1 000 000,00
rok 2019 1 000 000,00
rok 2020 1 000 000,00
rok 2021 1 000 000,00
rok 2022 250 000,00

Pytanie nr 27
zwracamy się  z prośbą o udostępnienie danych finansowych za rok 2013, 2014 i 2015 obejmujących pełne 
sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, 
rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia) oraz opinię i raport biegłego 
rewidenta.

Odpowiedź: Załącznik 1 - 5

Pytanie nr 28

Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 
Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 29

Prosimy o wskazanie następujących informacji:

a) aktualnej liczby łóżek, 

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2014 r. i 2015 r.,

Odpowiedź:. Ad. 1. 275

Ad. 2. 308, w tym 2 rezydentów (umowa o pracę) 

Ad. 3. 2014r. – 22 084, 2015r. – 22 378



Pytanie nr 30

Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości 

inwestycji oraz krótkiego opisu.

Rok Wyszczególnienie Kwota opis
2015 Modernizacja klatki 

głównej szpitala

213 328,44 Wykonanie  instalacji  światła  awaryjnego zgodnie z  nakazem ze 

Straży  Pożarnej.  Malowanie  klatki  i  wymiana  barierek 

drewnianych na barierki z atestem pożarowym.
2014 Modernizacja 

O. Neurologicznego 

z O. Udarowym

2 391 171,73 Przebudowa  oddziału  zgodnie  z  Planem  Dostosowania 

zatwierdzonym  przez  Sanepid.  Dostosowanie  oddziału  do 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia 

podmiotu   wykonującego  działalność  leczniczą.  Poprawa 

funkcjonalności  oddziału,  wydzielenie  4  łóżek  wzmożonego 

nadzoru,  wydzielenie  na  nowo gabinetów zabiegowych  z  salą 

przygotowawczą, uzbrojenie oddziału w wymaganą liczbę gniazd 

do gazów medycznych,  wydzielenie  przy  pokojach łazienek  dla 

pacjentów.
Modernizacja 

O. Rehabilitacji 

Neurologicznej

1 431 837,95 Przebudowa  oddziału  zgodnie  z  Planem  Dostosowania 

zatwierdzonym  przez  Sanepid.  Dostosowanie  oddziału  do 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia 

podmiotu   wykonującego  działalność  leczniczą.  Poprawa 

funkcjonalności  oddziału,  usytuowanie  na  oddziale  sali  ćwiczeń 

oraz  sali  terapii  zajęciowej,  wydzielenie  na  nowo  gabinetów 

zabiegowych   z  salą  przygotowawczą,  uzbrojenie  oddziału  w 

wymaganą liczbę gniazd do gazów medycznych, wydzielenie przy 

pokojach łazienek dla pacjentów.
Modernizacja 

O. Wewnętrznego

2 342 450,72 Przebudowa  oddziału  zgodnie  z  Planem  Dostosowania 

zatwierdzonym  przez  Sanepid.  Dostosowanie  oddziału  do 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia 

podmiotu   wykonującego  działalność  leczniczą.  Poprawa 

funkcjonalności  oddziału,  wydzielenie  4  łóżek  wzmożonego 

nadzoru,  wydzielenie  na  nowo gabinetów zabiegowych  z  salą 

przygotowawczą, uzbrojenie oddziału w wymaganą liczbę gniazd 

do gazów medycznych,  wydzielenie  przy  pokojach łazienek  dla 

pacjentów.
Modernizacja 

O. Laryngologicznego

1 367 976,87 Przebudowa  oddziału  zgodnie  z  Planem  Dostosowania 

zatwierdzonym  przez  Sanepid.  Dostosowanie  oddziału  do 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia 

podmiotu   wykonującego  działalność  leczniczą.  Poprawa 

funkcjonalności oddziału, wydzielenie osobnej sali zabiegowej na 

terenie  oddziału  do  wykonywania  drobnych  zabiegów, 

wydzielenie  na  nowo  gabinetów  zabiegowych   z  salą 

przygotowawczą, uzbrojenie oddziału w wymaganą liczbę gniazd 

do gazów medycznych,  wydzielenie  przy  pokojach łazienek  dla 

pacjentów.
2013 Brak 
2012 Brak
2011 Brak /nie prowadzono 

jeszcze działalności



Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie listy  planowanych inwestycji,  z  uwzględnieniem wartości  inwestycji,  planowanej 
daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

Rok Wyszczególnienie Kwota opis
2016 Modernizacja 

O. Chirurgicznego

2 750 000,00 Roboty  rozpoczęto  21.03.2016r.,  przewidywana  data 

zakończenia  to  30.06.2016r.  Modernizacja  ma  na  celu 

poprawienie funkcjonalności oddziału, wydzielenie łazienek dla 

pacjentów, wydzielenie dwóch gabinetów zabiegowych.
Modernizacja 

O.  Ginekologicznego  z 

Blokiem

 Porodowym

7 000 000,00 Modernizacja  będzie  uwzględniała  wydzielenie  łazienek  dla pacjentów  i  unowocześnienie  pokoi,  wydzielenie  części administracyjnej  przed  oddziałem  i  poprawienie funkcjonalności  oddziału.   Przewidywany  termin  prac 15.07.2016-15.12.2016.
Modernizacja  O. 

Neonatologicznego

Modernizacja ma na celu poprawienie warunków lokalowych celem  uzyskania  II  stopnia  referencyjności  oddziału  i stworzenie  strefy  intensywnej  opieki  noworodkowej,  strefy opieki  ciągłej  i  strefy  obserwowania  noworodków. Przewidywany termin prac 15.12.2016-15.03.2017.
Inwestycja wspomnianych wyżej oddziałów ma na celu dostosowanie do wymogów ustawy, jakie powinny 

spełniać szpitale w tym zakresie (Dz.U. z dn. 29.06.2012r. poz. 739). Głównie będą to roboty budowlane, 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych i energii elektrycznej.

Pytanie nr 32

Prosimy o udostepnienie struktury należności  i  zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/12/2015 lub 

nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni. 

Odpowiedź: Załącznik 9

Pytanie nr 33

Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. :

a) wysokość nadwykonań za rok 2015,   

b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich,

c) aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu),

d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach 

(ugoda, sprawa sądowa).

Odpowiedź:  Ad. a. 1 073 889,57

   Ad. b. 0,00

   Ad. c. nie dotyczy

   Ad. d. Ugoda

Pytanie nr 34

Prosimy  o  przedstawienie  informacji  o  posiadanych  zobowiązaniach  finansowych 

(kredyt/pożyczka/leasing/produkty  restrukturyzacyjne/inne)  z  uwzględnieniem  informacji  wskazanych  w 

poniższej tabeli:  



Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:

Lp.

Rodzaj produktu (kredyt, 
pożyczka, 

leasing/produkty 
restrukturyzacyjne/inne)

Podmiot udzielający 
finansowania

Kwota 
udzielonego 

finansowania

Kwota 
pozostała do 

spłaty

Okres 
pozostały 
do spłaty

Wysokość 
miesięcznej 

raty
Zabezpieczenie

1. Kredyt 
Nordea BP SA 

obecnie PKO BP
3 000 000,00 1 666 666,72 20 83 333,33

Hipoteka, 
zastaw na 

umowie z NFZ

2. Leasing operacyjny SGB Leasing Sp. z o.o. 1 475 000,00 243 230,00 9
35 128,80*8

18 142,5*1
Weksel in 

blanco
3. Leasing finansowy SGB Leasing Sp. z o.o. 592 370,00 125 177,23 15 8 858,30 j.w.
4. Leasing finansowy SGB Leasing Sp. z o.o. 317 900,00 259 559,37 66 4 559,19 j.w.
5. Leasing finansowy SGB Leasing Sp. z o.o. 137 186,91 122 401,87 55 2 571,95 j.w.

6. Leasing operacyjny SGB Leasing Sp. z o.o. 248 351,00 287 455,07 55
5 681,69*54
3 054,72*1

j.w.

Uwaga!

Raty Lessingów podane łącznie z odsetkami.

Pytanie nr 35

Prosimy  o  udostępnienie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  rok  2013  

i 2014.

Odpowiedź: Załącznik 7, 8

Pytanie nr 36

Jeśli  w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania brak jest informacji  o sposobie pokrycia straty prosimy o 

udzielenie takiej informacji.

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 37

Prosimy  o  udostępnienie  zestawienia  dotyczących  ugód,  aktualnie  toczących  się  spraw  sądowych  oraz 

postepowań egzekucyjnych. 

Odpowiedź: Załącznik 6 

Pytanie nr 38

Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź:. TAK (patrz zaświadczenia – zał. do SIWZ)

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 40

W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej 
ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.  

Odpowiedź: Nie dotyczy

Załączniki: od nr 1 do 9



            W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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