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Sokółka dn. 13.04.2016r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości
209000 euro na wykonanie usługi prowadzenia i obsługę rachunków bankowych Zamawiającego wraz z
udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 600000,00zł na obsługę
bieżących zobowiązań Zamawiającego. CPV - Usługi bankowe 66110000-4, Usługi bankowe i inwestycyjne
66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV - 66113000-5
Znak sprawy: SPZOZ BANK / 2016 Nr ogłoszenia – 80628-2016 z dnia 07.04.2016r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18 kwietnia 2016 r.
(godziny bez zmian). Wykonawca uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy sytuacji
finansowej Zamawiającego oraz przedmiotu finansowania. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia
w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego z uwagi na termin otrzymania dodatkowych wyjaśnień
do SIWZ, co ogranicza liczbę Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do
wzrostu ceny oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy o udostępnienie:
- pełnych sprawozdań finansowych za 2014r oraz za 2015r. (zamieszczone na stronie sprawozdania
są niekompletne). - Zamawiający udostępni „Dokumenty uwierzytelniające 3”
- zestawienia zobowiązań i należności na dzień 31.03.2016r. – Zamawiający udostępni
„Dokumenty uwierzytelniające 3” .
- zestawienia zobowiązań i należności wymagalnych na dzień 31.03.2016r. – Zamawiający
udostępni „Dokumenty uwierzytelniające 3” . Z uwagi na problemy techniczne systemu
finansowego zestawienia należności i zobowiązań zostały przygotowane na dzień 29.02.2016
r.
- prognozy rachunku wyników i bilansu wraz z przepływami pieniężnymi na okres spłaty kredytu tj. do
31.12.2019r. – Zamawiający udostępnił „Dokumenty uwierzytelniające 2”
- informacji odnośnie kontraktów z NFZ ( kwoty zawartych kontraktów na pierwszy dzień roku 2014,
2015 i 2016 oraz przychody z kontraktów po zawartych aneksach i ugodach na koniec roku 2014 i
2015). – Zamawiający udostępnił „Dokumenty uwierzytelniające 2”
- informacji o posiadanych kredytach w układzie: rodzaj transakcji, kwota udzielona, aktualne
zadłużenie, kwota i terminy spłaty, data końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. – Zamawiający
udostępnił „Dokumenty uwierzytelniające 2”
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poręczenie kredytu przez Powiat Sokólski?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Powiatu
uzależnione jest tylko i wyłącznie od podmiotu tworzącego szpital czyli od Powiatu Sokólskiego.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w dodatku nr 2 do SIWZ oraz w formularzu kalkulacji
kosztów zapisu, dotyczącego sposobu ustalania wysokości stopy procentowej dla oprocentowania
środków na rachunku bieżącym i rachunku pomocniczym (ZFŚS), w poniższym brzmieniu:
„Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej:
a) stopa procentowa dla danego miesiąca ustalana o WIBID 1M liczona jako średnia arytmetyczna w
okresie od pierwszego do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres
odsetkowy x % ustalony przez bank ( do kalkulacji należy przyjąć stopę WIBID 1 M z dnia
postępowania)”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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