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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę: udzielenia pożyczki lub kredytu w 
wysokości  7.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

 
Znak sprawy: POŻYCZKA / KREDYT DLA SPZOZ W SOKÓŁCE / 2018 

 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż każdorazowa wypłata środków z kredytu w celu finansowania wydatków 
związanych z inwestycją będzie następowała na podstawie przedstawionych przez SPZOZ faktur, w celu ich 
zapłaty bezpośrednio na rachunki ich wystawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, iż każdorazowa wypłata środków z kredytu w celu finansowania 
wydatków związanych z inwestycją będzie następowała na podstawie przedstawionych przez SPZOZ 
faktur, w celu ich zapłaty bezpośrednio na rachunki ich wystawców. 

2. Prosimy o potwierdzenie czy wnioskowanym kredytem będzie finansowany tylko I etap inwestycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić czy kredyt będzie dotyczył tylko I etapu inwestycji, jeżeli 
zajdą takie przesłanki, które pozwolą na poszerzenie zakresu inwestycji, finansowanie będzie dotyczyło 
również II i III etapu. 

3. Czy Zamawiający do uruchomienia każdej kolejnej transzy kredytu, w ramach udokumentowania postępu robót i 
wysokości ponoszonych kosztów na realizację inwestycji przedłoży protokół dotyczący zaawansowania robót na 
określony dzień? 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na udokumentowanie postępu robót do każdej wypłacanej transzy. 

4. Prosimy o udostępnienie: projektu uchwały budżetowej w  której uwzględnione są środki na realizacje  projektu o 

których jest mowa w uchwale Rady Powiatu z 19 kwietnia 2017 r.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

5. Prosimy o udostępnienie opisu przedsięwzięcia na które zostaną przeznaczone  środki z kredytu wraz z 

podaniem szczegółowego zestawienia wydatków, źródeł ich finansowania, harmonogramu ich realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

6. Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, sporządzanego w terminie do 31 

maja każdego roku, zgodnie z art. 53a ust. 1. Ust o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z 

późniejszymi zmianami.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

7. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Zamawiającego  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

8. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2015, 2016.: 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.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 

9. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat).  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni drogą e-mail. 
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10. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem wypłaty/uruchomienia kredytu/pożyczki/pierwszej transzy 

kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w    stosunku 

do terminu wypłaty/uruchomienia, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach. 

Odpowiedź: Zamawiający może się zgodzić na przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US przed wypłatą  
pierwszej transzy kredytu/pożyczki. 

11. Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający 

posiada produkty kredytowe oraz rachunki? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.  

Jeżeli nie: Prosimy o informację, czy warunkiem wypłaty/uruchomienia kredytu/pożyczki/pierwszej transzy 

kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w 

stosunku do terminu wypłaty/uruchomienia, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający 

posiada produkty kredytowe oraz rachunki.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się na to, aby warunkiem uruchomienia kredytu/pożyczki było 

przedstawienie pozytywnych opinii bankowych  z banków, w których Zamawiający posiada produkty 

kredytowe oraz rachunki.  

 

12. Po analizie Państwa odpowiedzi z dnia 04.04.2018r zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert 
ostatecznie do 20.04.2018r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

ZMIANA TERMINU 

W związku z modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.04.2018r godz. 12:00, 
termin otwarcia ofert 20.04.2018r godz. 12:10. 

 

 

Sporządził:  

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                  Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                                          Jerzy Kułakowski                


