
Pińczów dnia, 24.09.2015 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
UL.  ARMII KRAJOWEJ 22
28-400 PIŃCZÓW 
tel.:  041 357 30 39
fax: 041 357 24 91
e-mail: zoz5@o2.pl
strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/9/09/2015 - USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI /
KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2013  r.   poz.  907  z  późn.  zm.)  -  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytania  zgłoszone  w  toku
przedmiotowego  postępowania  przez  Wykonawców  w  dniu  18.09.2015  r.  –  udziela  następujących
wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytania oferenta zadane w dniu 22.09.2015 r.

Pytanie:
Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. 

Odpowiedź: 
Oddź.  wewnętrzny 59,  oddź.  chirurgiczny 36,  oddź.  Położ.-ginekolog.  30,  oddź.  AiIT  3,  oddź.  okulistyki
chirurgii jednego dnia 2, zakład opiekuńczo-leczniczy 105.
Pytanie:
Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi

jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź:

Cały  majątek  wykazywany  w  aktywach  zamawiającego  stanowi  jego  własność.  Zamawiający  prowadzi
działalność  leczniczą  w  budynkach  szpitala  oddanego  do  użytkowania  w  2002  r.,  które  stanowią
własność organu założycielskiego i pozostają na jego majątku tj. powiatu pińczowskiego. Zamawiający
użytkuje budynki na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony.

Pytanie:
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?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie:
Prosimy  Zamawiającego  o  dodanie  do  wzoru  umowy  zapisu  w  brzmieniu: „Specyfikacja  Istotnych

Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby we wzorze umowy określonym w rozdziale XV pkt 25 SIWZ zawarty był zapis:
„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Pytanie:
W związku z zapisami rozdziału XV pkt 8) SIWZ prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  skorzystaniu  z  możliwości  niewykorzystania  całej  kwoty
pożyczki.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis rozdziału XV pkt 8. Zamawiający wykorzysta pełną kwotę kredytu/pożyczki.
Pytanie:
Prosimy o zmianę właściwości sądu, o którym mowa w rozdziale XV pkt 24) SIWZ, na sąd właściwy dla

siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
W związku z zapisami rozdziału XV pkt 15) SIWZ dot. zawieszenia płatności rat prosimy Zamawiającego o

zgodę na zapis, że zawieszenie będzie przysługiwało po zgodzie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  zabezpieczenia  umowy  będą  obejmować  wartość  umowy  wraz  z

całkowitym kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale II określił przedmiot umowy. 
Pytanie:
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  koszty  ustanowienia  zabezpieczeń  będą  pokrywane  przez

Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale II określił przedmiot umowy. 
Pytanie:
Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  podpisze  weksel  in  blanco  oraz  deklarację  wekslową  na

wzorze Wykonawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o udostępnienie wzorów.
Odpowiedź:

Tak Zamawiający podpisze weksel in blanco oraz deklarację wekslową na wzorze Wykonawcy. Zamawiający
wymaga aby były one załączone do wzoru umowy.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków

nastąpi  pod  warunkiem  ustanowienia  zabezpieczenia  w  postaci  weksla  in  blanco  ?  W  przypadku
odmownej  odpowiedzi  prosimy  o  podanie  terminu,  w  jakim  Zamawiający  zobowiązuje  się  do
ustanowienia tego zabezpieczenia.

Odpowiedź:
 Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy  zapisu,  zgodnie  z  którym  uruchomienie  środków

nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco.
Pytanie:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  faktyczny  termin  wypłaty  środków  nie  będzie  wcześniejszy  niż  termin

wskazany  przez  Zamawiającego  do  obliczenia  ceny  oferty  tj.  15-10-2015r.  Na  gruncie  ustawy
niemożliwe  jest  zwiększenie  wartości  umowy  w  stosunku  do  wartości  oferty,  a  taka  konieczność
mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ
Pytanie:
Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę

dni i  rok obrachunkowy wynosi  365 dni  także dla lat  przestępnych,  czy też Zamawiający oczekuje
zastosowania  kalendarza  rzeczywistego,  w  którym dla  lat  przestępnych  rok  obrachunkowy  będzie
wynosić 366 dni?

Odpowiedź:
Zamawiający  oczekuje  zastosowania  kalendarza  rzeczywistego,  w  którym  dla  lat  przestępnych  rok

obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?
Pytanie:
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów rozdziału XV pkt 23) SIWZ i wskazanie,  że wpłacone przez

Zamawiającego środki będą zaliczane w następującej kolejności:
• odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
• odsetki bieżące, naliczone na dzień wpływu;
• kwota główna.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów rozdziału XV pkt 23) SIWZ. 
Pytanie:

Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR  6-miesięczny.
Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany
stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. 

Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie:
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o:

a) wskazanie na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu złożenia oferty (np. WIBOR 6M z
dn. 31-08-2015r., tj. 1,80 %)

b) potwierdzenie, że okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie:
W związku z oparcie oprocentowania na zmiennej stopie WIBOR, prosimy o:

a) wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu
obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni);

b) o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  oczekuje  zawiadomienia  w  pierwszej  kolejności  drogą
elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym. 

Odpowiedź:
a) Zamawiający wyraża zgodę na termin 14 dni.
b) Tak potwierdzenie w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres,
a następnie listem poleconym.
Pytanie: 
Prosimy  Zamawiającego  o  udostępnienie:danych  finansowych  Zamawiającego  w  zakresie  rachunku

Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Udzielono już wcześniej odpowiedzi. Zostały zamieszczone na stronie zamawiającego w dniu 21.09.2015 r. 

Pytanie:

Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:

a) pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013,
b) pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2014,
c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r wraz z informacją dodatkową,
d) raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014r
e) rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013.
f) rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014.

Odpowiedź:
a) zamieszczone zostanie  na stronie zamawiającego w dniu 24.09.2015 r., - załącznik 
b) zamieszczono   na stronie zamawiającego w dniu 21. 09.2015 r., 
c)  zamieszczone zostanie  na stronie zamawiającego w dniu 24.09.2015 r., - załącznik
d) odpowiedź pkt b),
e) nie dotyczy – zamawiający nie sporządza przedmiotowego sprawozdania
f) nie dotyczy  zamawiający nie sporządza przedmiotowego sprawozdania
Pytanie:
1) Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych

według poniższego schematu:
Odpowiedz: Zamawiający uzupełnił przesłaną w pytaniu tabelę - poniżej

Struktura należności Należności (w zł)

31.12.2014r. 30.06.2015r.
Ogółem:  1 936 494,35 1 576 572,37
    z tego terminowe:  1 934 189,38 1 574 760,05
    z tego 
przeterminowane, w tym:           2304,97         1 812,32

0-30 dni
                    2
181,97

              37,80



31-90 dni               123,00                 0,00
91-180 dni                    0,00         1 774,52

powyżej 180 dni                    0,00                  0,00
Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł)
 31.12.2014r. 30.06.2015r.
Ogółem:  1 816 111,95 2 217 307,24
    z tego terminowe:  1 016 334,35    682 285,03
    z tego 
przeterminowane, w tym:     799 777,40 1 535 022,21

0-30 dni      440 954,93    511 660,22
31-90 dni      257 051,94    782 554,71

91-180 dni        91 164,70    206 693,27
powyżej 180 dni        10 605,83       34 124,01

Pytanie:
2) Wykonawca  prosi  o  przedstawienie  wykazu  posiadanych  na  dzień  30.06.2015r.

kredytów/pożyczek/zobowiązań wobec instytucji finansowych zawierającego nazwę instytucji finan-
sowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia.

Odpowiedź:
W kolejności zgodnie z pytaniem:
 - BOŚ Częstochowa ; kredyt; 3 500 000,00 zł; 291 666,96 zł; zaciągnięty w 2006 r. ostatnia rata spłata

II.2016 r.;  poręczenie organu założycielskiego- Powiat Pińczowski,
- AxelPro Poznań; pożyczka; 450 000,00 zł; 37 500,00 zł; 24 miesiące - spłata IX 2013 r. do VIII 2015 r.; de -

klaracja wekslowa, weksel in blanco,
     - Skarbiec – Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych- Warszawa (Magellan);

pożyczka; 450 000,00 zł; 243 750,00 zł; 24 miesiące- spłata VIII 2014 r. do VII 2016 r.; deklaracja we-
kslowa, weksel in blanco.

Pytanie:
6. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi

jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu)

Odpowiedź:

Cały  majątek  wykazywany  w  aktywach  zamawiającego  stanowi  jego  własność.  Zamawiający  prowadzi
działalność leczniczą w budynkach szpitala oddanego do użytkowania w 2002 r., które stanowią własność
organu założycielskiego i pozostają na jego majątku tj. powiatu pińczowskiego. Zamawiający użytkuje bu-
dynki na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony.

Pytanie:

7. Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i 2Q2015 r:

- 2013 2014 2Q 2015
- kwota nadwykonań
- kwota uznana przez 
NFZ
- kwota wypłacona 
przez NFZ

Odpowiedź:
 Kontrakty  Zamawiającego  z  NFZ  w  Kielcach  na  stronie  http://nfz-kielce.pl zakładka  dla
świadczeniodawcy; informator o umowach; lata 2006-20015.
Pytanie:

http://nfz-kielce.pl/doc/2


8. Prosimy  o  podanie  informacji  dotyczących  Szpitala:  
Odpowiedź:  Zamawiający uzupełnił przesłaną w pytaniu tabelę - poniżej

Liczba:
Stan na

31.12.2014r.
Stan na

30.06.2015r.
- zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę

  257   258

- zatrudnionych na „kontraktach” + 
umowy zlecenia

     59      51

- łóżek    255    255

- hospitalizowanych 7 278 3 488

Pytanie:
9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty finansowania.
Odpowiedź:
Przychody realizacji świadczeń zdrowotnych – umowa z NFZ w Kielcach.
Pytanie:
10. Czy w ramach działalności  Zamawiającego został  wprowadzony plan / program naprawczy lub re-

strukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyż-
szej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada takiego planu. 
Pytanie: 
11. Czy Zamawiający posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, PFRON i/lub Urzędu Skarbowe-

go? Czy Zamawiający posiada ugody zawarte z ZUS, PFRON i/lub US? Jeśli tak to prosimy o przedsta-
wienie wysokości zaległości i/lub warunków spłaty zobowiązań publicznoprawnych objętych ugoda-
mi. Prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zobowiązań ZUS, PFRON i/lub Urzędu Skarbowego – stan na dzień 24.09.2015
Pytanie:
12. Prosimy o zgodę na przekazanie w dniu zawarcia umowy wybranemu Wykonawcy oryginałów aktual-

nych (nie starszych niż 3 miesiące) zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US oraz kopii doku-
mentów tożsamości osób upoważnionych do zawarcia umowy kredytu/pożyczki w imieniu Zamawiają-
cego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie:
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawia-

nia Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wyko-

nawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.
Pytanie:
14. Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za 2014r w podziale na NFZ

i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych seg-
mentów.

Odpowiedź:
Przychody ogółem 21 795 949,98 zł w tym:  NFZ  w Kielcach 19 761 003,66 zł; pozostałe usługi medyczne

1 198 362,58 zł; przychody z działalności niemedycznej 836 628,74 zł.
Pytanie:
15. Wykonawca prosi o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie

założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
Odpowiedź:



Zamawiający zakłada, że  będzie uzyskiwał przychody nie niższe pkt jw., w okresie spłaty pożyczki.
Pytanie:
16. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postę-

powania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych
miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Odpowiedź:
Tak VIII 2015 r.  1%;  IX 2015 r.  0,36% - podatek od nieruchomości -Urząd Miasta i Gminy Pińczów ( za po-

średnictwem Urząd Skarbowy w Pińczowie).
Pytanie:
17. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postę-

powania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
Odpowiedź:
Nie były i nie są prowadzone.
Pytanie:
18. Zamawiający prosi 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:
 projekt pn.  „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfi -
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury spo-
łeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013.   środki RPOWŚ 2007-2013 w kwocie  826 791,82 zł; - środki dotacja z bu-
dżetu Powiatu Pińczowskiego w kwocie  145 904,44 zł; środki własne(niekwalifikowane) 56 408,00 zł.
Pytanie:
19. Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych

wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie
oraz sposobem finansowania.

Odpowiedź:
Zamawiający obecnie nie realizuje żadnych zadań inwestycyjnych i do końca roku 2015 nie planuje zadań
inwestycyjnych.
Pytanie:
20. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o

udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źró-
dłach finansowania w związku z realizacją założenia.

Odpowiedź:
Zamawiający uznaje pytanie za nieprecyzyjne. Jednocześnie informujemy, że ZOZ w Pińczowie nie planuje

w najbliższym czasie finansowania żadnych remontów ze środków własnych. 
Pytanie:
21. Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź:
Okulistyka-zespół chirurgii jednego dnia, POZ- - pielęgniarka środowiskowa.
Pytanie:
22. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli

tak, to jakie?
Odpowiedź:
W chwili obecnej  Zamawiający nie wnioskował do organu prowadzącego o zmianę lub rozszerzenie swojej

działalności
Pytanie:



23. Czy w ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie:
24. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego?
Odpowiedź:
W chwili obecnej  Zamawiający nie wnioskował do organu prowadzącego o zmianę lub rozszerzenie swojej

działalności
Pytanie:
25. Czy Zamawiający posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak, to na jaką sumę ubez-

pieczenia?
Odpowiedź:
Tak   - 500 000 euro
Pytanie:
26. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i

jaką wartość Zamawiający zapłacił w latach 2013-2015?
Odpowiedź:

Wartość roszczeń:  950 tyś zł.  Postępowania w toku; Zamawiający w latach 2013-2015 nie wypłacał od-
szkodowań.
Pytanie:
27. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem uzyskania zgody NFZ, na wprowa-

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

b) kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. – czy będzie obejmować wartość ka-
pitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?

c) informację czy wierzytelność z kontraktu, który ma być przedmiotem zabezpieczenia jest przedmiotem za-
bezpieczenia innego Podmiotu lub Banku?

d) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie, jest wolny od zajęć sądowych i
egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona?

e) potwierdzenie,  że  uruchomienie  środków  nastąpi  po  ustanowieniu  zabezpieczeń,  
w szczególności po dostarczeniu pisemnego potwierdzenia przez NFZ przyjęcia do realizacji cesji wierzytel-
ności z kontraktu?

f) zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności,
będących przedmiotem umowy kredytu, w czasie obowiązywania umowy, na ustanowienie prawnego za-
bezpieczenie  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?

g) potwierdzenie, że Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z 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?

h) 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, ustanowio-
ną w celu zabezpieczenia wierzytelności będących przedmiotem umowy?

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



j) informację, czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w po-
staci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota wierzytelności udzielonego kredytu oraz
odsetek (umownych, karnych)  i prowizji.

k) 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 dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie:

28. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiają-
cego

Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ rozdział II.
Pytanie:
29. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla in blanco i deklaracji wekslowej na wzorze Wykonaw-

cy?
Odpowiedź:
Tak - należy załączyć do wzoru umowy.
Pytanie:
30. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że uruchomienie środków z kredytu nastąpi po skutecznym ustano-

wieniu wszystkich prawnych zabezpieczeń przewidzianych w umowie.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie:
31. Czy Zamawiający dopuszcza, zamiast przedkładania projektu umowy, załączenie do oferty oświadcze-

nia o zawarciu umowy na warunkach wskazanych w SIWZ uwzględniających odpowiedzi na pytania
Wykonawców?

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga aby do oferty załączony był projekt umowy z załącznikami.
Pytanie:
32. Czy wcześniejsza częściowa spłata kapitału związana będzie z:

a) skróceniem okresu kredytowania (wysokość raty kapitałowej pozostaje bez zmian)
czy też

b) obniżeniem wysokości raty kapitałowej (okres finansowania pozostaje bez zmian)?
Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ
Pytanie:
33. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wcześniejsza spłata mogła nastąpić tylko w terminie płatności raty?
Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ

                                                 Zapytania oferenta zadane w dniu 23.09.2015 r.

Pytanie:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zabezpieczenie  pożyczki/kredytu  w  postaci  poręczenia  organu
założycielskiego-Powiatu Pińczowskiego.

Odpowiedź:

Nie.  Zamawiający  nie  dopuszcza  zabezpieczenie  pożyczki/kredytu  w  postaci  poręczenia  organu
założycielskiego-Powiatu Pińczowskiego.



Pytanie:
1.  Czy  podmiot  tworzący  ZOZ  w  Pińczowie  zamierza  w  okresie  realizacji  zamówienia  dokonać

przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów. 
Pytanie:
2. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?  W razie

udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Nie.
Pytanie:
3.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.,
d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2014 r.
Odpowiedź: 
a) 255
b) 309 w tym lekarzy 52
c) 7278
d) 524

Pytanie:
4.Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  ewentualna  wcześniejsza  spłata  pożyczki  następowała  w  dacie

płatności rat?
Odpowiedź: 
Nie.
Pytanie:
5. Prosimy o określenie kiedy najwcześniej możliwa jest wcześniejsza spłata?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie podać takiej daty. 
Pytanie:
6.  Prosimy o  wyrażenie  zgody na wprowadzenie  do  umowy zapisu mówiącego o tym,  że Zamawiający

poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty na 14 dni przed jej dokonaniem.
Odpowiedź:
Tak wyraża zgodę.

Pytanie:
7.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  faktyczne  uruchomienie  pożyczki/kredytu  nie  nastąpi  przed  dniem

15 października 2015 r. W przeciwnym wypadku nastąpiłoby niedopuszczalne na gruncie ustawy pzp

zwiększenie wartości zamówienia w stosunku do wybranej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie:
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dniem ustalania wysokości stopy procentowej dla danego okresu był

pierwszy dzień roboczy tego okresu?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie:

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odsetki od kapitału naliczane były na podstawie rzeczywistej liczby 
dni  przy założeniu że rok liczy 360 dni?

Odpowiedź:
Nie. 



Pytanie:
10.Prosimy  o  wskazanie  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  deklaracji  wekslowej

porozumieniem  wekslowym  i  podpisanie  weksla  oraz  porozumienia  wekslowego  według  wzoru

Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
11. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 10 prosimy o wskazanie czy Zamawiający

wyraża zgodę na zastosowanie wzoru weksla i deklaracji wekslowej Wykonawcy?
Odpowiedź: 
Tak.
Pytanie:
12. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 11 prosimy o udostępnienie wzoru weksla

oraz deklaracji wekslowej.
Odpowiedź:
Nie dotyczy. 

Pytanie:
13.W razie  zgody na zastosowanie wzoru weksla i  deklaracji  wekslowej  lub porozumienia  wekslowego

Wykonawcy, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga złożenia tych dokumentów wraz z ofertą.
Odpowiedź:
TAK. 
Pytanie:
14. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę kolejności zaliczania wpłat dokonywanych przez Zamawiającego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie, następnie

na odsetki od kapitału głównego a na końcu na kapitał główny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie:
1.Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęta została stawka WIBOR

z dnia wypłaty środków?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
2.Czy  Zamawiający  dopuszcza  aby  odsetki  były  aktualizowane  pierwszego  dnia  każdego  okresu

rozliczeniowego? 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
3.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:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
4.W istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazuje, że Wykonawca udzieli pożyczki najpóźniej w

dniu  15  października  2015  roku.  Wskazujemy,  że  zgodnie  z  treścią  art.  140  ust.  1  PZP  Zakres
świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Z powyższego wynika,  że hipotetyczna data wypłaty nie może być późniejsza niż data faktycznego
przekazania środków. Zwiększyłoby to bowiem kwotę odsetek  w porównaniu do złożonej oferty, a to z
kolei  spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia.  Prosimy zatem o
podanie  wcześniejszej,  czysto  hipotetycznej  daty  wypłaty  albo  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie
zażąda wypłaty przed dniem 15 października br. 



Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.
Pytanie:
5.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
30 września 2017 roku) czy liczba rat (określona obecnie na 24) oraz ich wysokość.  Informacja ta
konieczna do prawidłowego i zgodnego z prawem skalkulowania oferty.

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
6.Prosimy o potwierdzenie,  iż  przez termin „okres obowiązywania umowy” Zamawiający rozumie okres

spłaty udzielonej pożyczki podzielony na 24 raty,  który rozpoczyna się w dniu wypłaty środków a
zakończy w chwili faktycznego spłacenia wszystkich zobowiązań Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
7. Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania

w  określonej  w  SIWZ  wysokości  wiąże  się  dla  Wykonawcy  z  określonymi  kosztami,  które  są
kalkulowane od wysokości  pełnego wykorzystania,  stąd możliwość wykorzystania środków poniżej
określonego  progu  Wykonawca  musi  uwzględnić  w  zakładanych  kosztach.  Prosimy  o  informację  i
odpowiedni zapis w umowie.

Odpowiedź: 
Zamawiający wykorzysta całą kwotę środków. 
Pytanie:
8. 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: 
Zamawiający dopuszcza obie te możliwości. Jednakże na dzień dzisiejszy zakłada, że raty będzie płacił 
zgodnie z harmonogramem spłat. 
Pytanie:
9.Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź;
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie:
10.Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie:
11.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:
 Zamawiający nie może określić takiego terminu. Jednakże na dzień dzisiejszy zakłada, że raty będzie płacił 

zgodnie z harmonogramem spłat. 
Pytanie:
12.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:
Zamawiający nie może określić. Jednakże na dzień dzisiejszy zakłada, że raty będzie płacił zgodnie z 

harmonogramem spłat. 
Pytanie:
13. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z przepisami kc, na: 1. Odsetki 



za opóźnienie, 2. Odsetki od kapitału głównego, 3. Kapitał główny?
Odpowiedź: 
NIE, zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
14.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 Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?

Odpowiedź:
NIE, zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
15.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:
NIE, zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
16. 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:
NIE, zgodnie z SIWZ.
Pytanie:
17. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Zamawiający będzie 

zobowiązany do zwrotu pozostałej do zapłaty pożyczki wraz z odsetkami?
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie:
18. Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia 

wekslowego było warunkiem wypłaty środków?
Odpowiedź:
Tak. 
Pytanie:
19. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy?
Odpowiedź:
TAK>. 
Pytanie:
20. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego?
Odpowiedź:
Tak. 
Pytanie:
21. 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:
22. Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Wykonawcy?
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie:
23. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek, o których mowa w punkcie 13 Istotnych Postanowień 

umowy za opóźnienie w płacie rat, a nie za zwłokę?
Odpowiedź:
Nie.



Pytanie:
24. Czy prawo zawieszenie spłaty raty, o którym mowa w punkcie 15 Istotnych postanowień umowy będzie 

uzależnione od zgody Wykonawcy?
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie:
25. Czy zmiany postanowień umowy, o których mowa w punkcie 17 Istotnych postanowień umowy będą 

uzależnione od zgody Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie. 
Pytanie:
26. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za pełny rok 2014 wraz z raportem i opinią

biegłego rewidenta.
Odpowiedź:
W załączeniu. 

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Bartosz Stemplewski

Załącznik:
- sprawozdanie finansowe za 2013 r.
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r wraz z informacją dodatkową
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