
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                     Proszowice, dnia 24.02.2011r.
32-100 Proszowice                                                             

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej 

sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SPZOZ w Proszowicach w kwocie 5.000.000,00 złotych.
Numer sprawy: 05/ZP/2011

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań  i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.  
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz.759 z  późniejszymi zmianami).  
 
Pytanie 
„  W  nawiązaniu  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwracamy  się  z  prośbą  
o udzielenie informacji czy SP ZOZ odlicza podatek VAT od realizowanej inwestycji, czy podatek VAT jest zaliczany do kosztów kwalifikowanych projektu  
(ew. przedłożenie dokumentu potwierdzającego możliwość realizowania kosztów brutto inwestycji,  tj. z podaniem VAT – w sytuacji posiadania takiego  
dokumentu).”

Odpowiedź:
Podatek VAT jest zaliczany do kosztów kwalifikowanych projektu. Załącznik nr 1. 

„Zwracamy się z prośbą o przedłożenie następujących dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej:

I. Dotyczy Zamawiającego:

1. Opinie bankowe z Banków obsługujących rachunki bieżące”
Odpowiedź: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach nie posiada opinii banku obsługującego nasze rachunki bieżące. 

2. „Umowy z Wykonawcami inwestycji”
Odpowiedź: W załączeniu umowy z wykonawcą inwestycji – załącznik nr 2a i 2b. 

3. „Wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia dotyczące inwestycji ( stanowiące załączniki do Wniosku o dofinansowanie z MRPO)”
Odpowiedź: W załączeniu Decyzja o warunkach zabudowy oraz Decyzja zatwierdzenia projektu budowlanego. Załącznik nr 3a i 3b. 



4. „Struktura przedmiotowa zobowiązań ( czego dotyczą) – niewymagalne i wymagalne”
Odpowiedź: Strukturę przedmiotową zobowiązań określa załącznik nr 4. 

5. „Wszystkie załączniki do wniosku do MRPO, umowy z MRPO i aneksów które załączyli Państwo do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia  
17.02.2011”
Odpowiedź: Nie ma takiego kompletu dokumentu, natomiast Zamawiający przedstawił już posiadane umowy z MRPO i aneksy. 

6. „Czy podatek VAT dotyczący inwestycji będzie zwrócony?”
Odpowiedź: Załącznik nr 1. 

7. „Czego dotyczą Aneksy nr 2-4 do umowy z MRPO i czy mogą być przedłożone?”
Odpowiedź: Zamawiający przedkłada aneksy 2-4 – załącznik nr 5a, 5b, 5c. 

8. „Ile nakładów na inwestycję zostało już poniesionych i prosimy o przedłożenie udokumentowania tych środków ( faktury z potwierdzeniami zapłaty)”
Odpowiedź: W załączeniu faktury i wyciągi bankowe potwierdzające ich zapłatę. Załącznik nr 6a i 6b. 

9. „Czy przedłożoną Państwo aktualne ( nie starsze niż 1 miesiąc ) zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US na dzień podpisania umowy kredytowej lub  
dzień uruchomienia kredytu?”
Odpowiedź: Aktualne zaświadczenia ZUS i US mogą być dostarczone na dzień podpisania umowy kredytowej lub dzień uruchomienia kredytu. 

10. „Czy zgodzą się Państwo na wpisanie do umowy kredytowej warunku dotyczącego przeprowadzania obrotów w wys. 1mln PLN / miesiąc przez  
rachunek bieżący prowadzony w Banku Wykonawcy?”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

II. Dotyczy Poręczyciela:
11. „Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego na rok bieżący deficytu budżetu,”

Odpowiedź: Załącznik nr 7

12. „Opinia RIO w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 2011”
Odpowiedź: Załącznik nr 8. 



III. Zapytania do SIWZ:
a. „Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podst. art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy prawo bankowe”

Odpowiedź: Tak. 

b. „Prosimy o określenie maksymalnej daty do kiedy zostanie uruchomiony kredyt?”
Odpowiedź: 30 kwietnia 2011r. 

c. „Czy Zamawiający przedłoży udokumentowanie wkładu własnego w kredytowaną inwestycję przed uruchomieniem?”
Odpowiedź:  Tak. 

d. „Czy Zamawiający przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy kredytowanej inwestycji na załączonym druku bankowym?”
Odpowiedź: Tak, harmonogram poniżej. 

e. „Czy Zamawiający zgodzi się na przelew środków z kredytu ( uruchomienia) na podstawie przedłożonych do Banku faktur  bezpośrednio na  
rachunki Wykonawców inwestycji?”
Odpowiedź: Nie. 

f. „Odnośnie obliczenia ceny oferty: czy spłata kredytu ma rozpocząć się od kwietnia 2012 roku, prosimy o wskazanie wysokości rat bo kwota  
kredytu nie jest podzielna na raty równe.”
Odpowiedź:  Spłata kredytu od 30 kwietnia 2012roku do 31.12.2021r. 

        Wysokość rat: 1 x 42.740,00 zł 
        116 x 42.735,00 zł.  



Załącznik do umowy
Nr: ........................

H A R M O N O G R A M  R Z E C Z O W O - F I N A N S O W Y
zadania  pn.

............................................................................................................................................................
(tytuł zadania)

L.p. Zakres prac termin realizacji Koszt całkowity
zadania /zł./

środki finansowe
od dnia do dnia dotacje własne kredyt

2 3 4 5 6 7 8
1 Prace projektowe, studium 3.08.2009r. 29.07.20

11r.
279.502,00 167.701,20 111.800,80

2 Sprzęt medyczny 4.757.864,34 930.022,33 6.745,60

3 Inwestor zastępczy 195.112,95 158.041,49 17.560,17

4 Promocja 36.600,00 979,78 653,19

5 Roboty budowlane 9.931.633,63 6.772.840,80 178.799,39

RAZEM 15.200.712,92 8.029.585,60 315.559,15

15.200.712,92zł   MRPO = 9.120.427,75zł SP ZOZ = 6.080.285,17zł

Proszowice, dnia ...................................

          Wykonawca Kredytodawca: Kredytobiorca:


