
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                     Proszowice, dnia 17.02.2011r.
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). 
 
„ W nawiązaniu do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się z prośbą o: 
 
1. „przedłożenie  zaświadczenia  z  US  nr  RP/491-3/11  z  dnia  10.01.2011  r.  -  na  stronach 
Zamawiającego widoczna jest pierwsza strona zaświadczenia;”

Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przedkłada skan zaświadczenia z US nr RP/491-3/11 z dnia 10.01.2011 r. -  
1 i 2 stronę. 

2.”udostępnienie  opinii  banków prowadzących  rachunki  oraz  instytucji,  które  udzieliły  pożyczek, 
kredytów,gwarancji, leasingów;”

Odpowiedź:
Powyższa sytuacja nie dotyczy Zamawiającego.

3.”przekazanie  zastawienia  należności  i  zobowiązań  wg  stanu  na  30-09-2010  r.  lub  za  okres  
późniejszy  jeśli  Zamawiający  posiada  te  dane)  w  ujęciu  wartościowym  w  podziale  na 
należności/zobowiązania terminowe oraz przeterminowane do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni, 91-120 
dni, powyżej 120 dni;” 

Odpowiedź:
Zestawienie należności i zobowiązań znajduje się w formie załączników do niniejszego pisma. 

4.”przekazanie zestawienia ew. pozycji pozabilansowych (w tym wynikających z zawarcia transakcji  
forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym kredytowym oraz instrumentów 
pochodnych na rynku towarowym) - wg stanu na 30-09-2010r. lub jeśli Zamawiający posiada te dane 
za okres późniejszy;”

Odpowiedź:
Nie dotyczy SP ZOZ w Proszowicach.

5.„informację czy Zamawiający posiada umowy/ kontrakty z NFZ na rok 2011– prośba o załączenie 
informacji dotyczącej przyznanych kwot z w/w kontraktów;”

Odpowiedź:
Informacje na temat zawartych kontraktów znajdują się w załączniku do przedmiotowego pisma.

6.”prosimy  o  informację,  czy  realizowana  inwestycja  dobudowy bloku  operacyjnego  i  centralnej  
sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia realizowana jest z udziałem środków unijnych;  
jeśli tak prosimy o udostępnienie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i/lub 
umowy w sprawie dofinansowania ze środków unijnych;”



Odpowiedź:
Realizowana  inwestycja  pn.  „Dobudowa  bloku  operacyjnego  i  centralnej  sterylizatorni  oraz  ich 
technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach realizowana jest w wysokości 60% udziału 
środków unijnych. W załączeniu Umowa z dnia 23.12.2008r. Oraz aneks Nr 5 z dnia 06.10.2010 r.

7.”udostępnienie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizowanej  inwestycji  (jeśli  nie  jest 
integralną częścią wniosku bądź umowy, o których mowa w pkt 6) oraz opisu w/w przedsięwzięcia 
inwestycyjnego;

Odpowiedź:
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanej inwestycji stanowi załącznik nr 1 do Aneksu Nr 5 do 
umowy z dnia 06.10.2010 r.

8.”przedłożenie  prognoz  finansowych  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat)  SPZOZ  na  cały  okres 
kredytowania”

Odpowiedź:
Prognozy  finansowe  SPZOZ  na  cały  okres  kredytowania  znajdują  się  w  formie  załącznika  do 
niniejszego pisma.

9”poinformowanie czy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT;”

Odpowiedź:
Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT.  W  załączeniu  skan  zaświadczenia  Naczelnika 
Małopolskiego Urzędu Skarbowego.

10.”prosimy  o  przekazanie  informacji  czy  w  związku  z  występowaniem straty  (z  lat  ubiegłych)  
SPZOZ  realizuje program naprawy gospodarki ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie realizuje żadnego programu naprawy gospodarki.

Ponadto, prosimy o wyjaśnienia do treści SIWZ:

11.„Jak należy liczyć karencję w spłacie kredytu – od dnia uruchomienia (wypłaty) kredytu czy od  
dnia podpisania umowy kredytu.;”

Odpowiedź:
Okres karencji w spłacie kredytu należy liczyć od dnia uruchomienia (wypłaty) kredytu.

12.”czy dla celów obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że pierwsza rata kapitałowa płatna będzie do 
30 kwietnia 2012 roku?”

Odpowiedź:
Dla  celów  obliczenia  ceny  oferty  należy  przyjąć,  że  pierwsza  rata  kapitałowa  płatna  będzie  30 
kwietnia  2012 roku.

13.”czy w całym okresie kredytowania należy przyjąć (również w latach przestępnych), że rok liczy 
365 dni.”

Odpowiedź:
W całym okresie kredytowania należy przyjąć rzeczywistą ilość dni w miesiącu czyli 365/366 dni w  
roku przestępnym.

14.„Ponadto prosimy o informację, czy możliwe jest udzielenie ew. kredytu na realizację inwestycji ze 
środków własnych Banku i/lub ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  oraz czy 
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ewentualne  udzielanie  EBI  wszelkich  wyjaśnień  i  przedstawiania 
dokumentów dotyczących inwestycji (w przypadku udzielenia kredytu z tych środków przez Bank).”



Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie  poniższych  dokumentów  odnoszących  się  do  Poręczyciela  –  tj.  Powiatu 
Proszowickiego:

1. „wykazu  instytucji  powiązanych  kapitałowo  i  organizacyjnie  z  Powiatem
(z  uwzględnieniem nazwy,  numeru  REGON i  NIP)  wraz  ze  sprawozdaniami 
finansowymi za 2009 r.  – w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat,”

Odpowiedź: 
Powiat Proszowicki posiada 740 udziałów o wartości 319 319 826,80 zł w     spółce  Lokalne  
Centrum Biznesu Spółka z o. o. w Proszowicach ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice, KRS 
0000126917, REGON 356376940,  NIP: 682-15-78-217.

2. „sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r. oraz opinii RIO 
o  przedłożonej  przez  Powiat  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za 
pierwsze półrocze 2010r.,”

Odpowiedź:
W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. oraz opinię 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  z  dnia  08  września  2010  r.  w  sprawie  zaopiniowania 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za I półrocze 2010 r.

3. „Uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  dla  SPZOZ  w 
Proszowicach (Nr XXX/V/274/2010).”

Odpowiedź:
W  załączeniu  Uchwała  Nr  XXXIV/274/2010  Rady  Powiatu  Proszowickiego  z  dnia  04 
listopada 2010 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1) „czy Powiat korzysta/korzystał z wykupu wierzytelności?

Odpowiedź:
Powiat Proszowicki nie korzysta i nie korzystał z wykupu wierzytelności.

2) „czy Powiat udzielał jakichkolwiek gwarancji i/lub poręczeń ?”

Odpowiedź:
Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń.

3) „czy Powiat  podpisze  oświadczenie  o  poddaniu  się  egzekucji  (z  tytułu  poręczenia 
kredytu)?”

Odpowiedź:
Powiat podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu poręczenia kredytu.

4) Czy na terenie Powiatu wystąpiły straty powodziowe? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
następujących informacji:



a) szacunkowa kwota tych strat,
b)szacunkowe  koszty  remontów  i  inwestycji,  które  Powiat  poniesie  w 
związku
z usuwaniem tych strat,
c) szacunkowy wzrost długu uwzględniającego usunięcie zniszczeń,
d) wpływ strat powodziowych na wskaźniki zadłużenia/obsługi zadłużenia,

Odpowiedź:
Na terenie Powiatu wystąpiły straty powodziowe. W latach 2006  - 2010 straty szacowane 
były na poziomie 24 453 533 zł. Na przestrzeni lat 2006 – 2010 wykonano prace związane z 
usuwaniem skutków powodzi o wartości 9 631 319,52 zł.
Powiat  Proszowicki  na  usuwanie  skutków  powodzi  otrzymuje  środki  na  ich  usuwanie  z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki własne Powiatu stanowią dopłatę 
do środków z MSW i A w wysokości 20%.
Środki własne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2006 – 2010, 
wpłynęły na wzrost wskaźnika zadłużenia następująco:
– 2006   -   1,53%
– 2007   -   1,06%
– 2008   -   1,34%
– 2009   -   0,63%
– 2010   -   1,38%

5) Czy poziom bieżącego lub prognozowanego wskaźnika zadłużenia Powiatu w okresie 
badanym lub prognozowanym przekracza 60 % z uwzględnieniem:

      a)   zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6   
            miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym    
            niż pół roku;
      b)   leasingów;
       c)   umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do  
             działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały;
   d)  zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane 
lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności 
w  okresie  wieloletnim  (wieloletnie  bezzwrotne  dopłaty  do  działalności  bieżącej  spółki 
kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na 
rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi);
      e)  gwarancji i poręczeń;
   f)  przejęcia  z  mocy  prawa  przez  Powiat  zadłużenia  po  podmiocie,  dla  którego  była 
podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, 
czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Powiat wstąpi na miejsce dłużnika, który 
zostaje z długu zwolniony;
    g) przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek - nie klasyfikowanych jako zadłużenie 
ujmowane do długu publicznego;
  h)  umów  polegających  na  sprzedaży  udziałów  lub  akcji  w  spółkach  kapitałowych  z 
zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB);
    i) ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań 
(np. ZUS i inne);
     j) factoringu;
 k)  innych  umów,  z  których  wynika  obowiązek  spełnienia  świadczeń
w szczególności pieniężnych.

Odpowiedź: 
Poziom zadłużenia Powiatu nie przekracza 60%.



15. „ W Rozdziale 3. Zamawiający opisując zabezpieczenia kredytu pisze, iż:
Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Po czym : Poręczycielem będzie Organ Założycielski, tj. Powiat Proszowicki w Proszowicach.
Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co będzie zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami  
naliczonymi od niego? Jeśli będzie to poręczenie Powiatu, czy istnieje stosowna uchwała poręczenia 
kredytu?

Odpowiedź:
Sposób  zabezpieczenia  spłaty  kredytu  określa  pkt.  24.6.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.
Uchwała dotycząca poręczenia kredytu w załączeniu do niniejszego pisma.

16.  „W nawiązaniu  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia,  zwracamy się  z  uprzejmą 
prośbą o przekazanie informacji dotyczącej realizacji inwestycji przy udziale kredytu bankowego, w 
poniższym zakresie:

Przedsięwzięcie w ramach:
- funduszy unijnych,
- planu rozwoju (np. strategia rozwoju 

gminy),
- inne 

 Funduszy unijnych

Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN

brutto 15 200 712,92 PLN

netto 13 019 563,45 PLN

VAT   2 181 149,47 PLN

Grant Komisji Europejskiej TAK/NIE MIF lub MFF

Karencja w spłacie kredytu (podać 
miesiąc i rok, liczba lat/miesięcy) Do 30 kwietnia 2012    1 rok/12 miesięcy

Przetarg na realizację przedsięwzięcia

rodzaj Przetarg ograniczony

data ogłoszenia 08.04.2009 r.

data rozstrzygnięcia Lipiec 2009 r.

Generalny Wykonawca nazwa i adres

CONDITE  Spółka  z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  z 
siedzibą w Kielcach przy 
ul.  Zagnańskiej  61,  25-
528 Kielce

działający  jako 
pełnomocnik 
Wykonawców 
występujących wspólnie:

CONDITE  Spółka  z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  z 
siedzibą w Kielcach przy 
ul.  Zagnańskiej  61,  25-



528 Kielce

i  Przedsiębiorstwo 
Instalacji  Budowlanych 
„UNIMAX”  Spółka 
Akcyjna  z  siedzibą  w 
Kielcach  przy  ul.  Okrzei 
35, 25-526 Kielce

umowa z dnia
Umowa Nr 48/ZP/2009

z dnia  24 lipca 2009 r.

data  rozpoczęcia i
zakończenia inwestycji

03.08.2009r.

29.07.2011r.

Struktura kosztów przedsięwzięcia

Koszty PLN %

studia, projekty itp. 279502 1,84

zakup gruntów/nieruch. 0 0

roboty budowlane 9931633,63 65,33

sprzęt/wyposażenie 4757864,34 31,3

rezerwy       _____ _____

inne 231712,95 1,53

Koszty netto 13019563,45

VAT 2181149,47

koszty brutto 15200712,92 100,0%

  KORZYŚCI/BENEFICJENCI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zwiększenie dostępności, rozumianej nie tylko 
ilościowo, ale również jakościowo, do usług 
medycznych określonej populacji pozwoli na 
ograniczenie przewlekłości procesów 
chorobowych, zmniejszenie uciążliwości 
społecznej i zawodowej, podniesienie poziomu 
witalności i samoakceptacji. Mamy tu dwa aspekty 
korzyści społecznych: zmniejszenie kosztów 
społecznych, procesów chorobowych, poprawę 
aktywności na rynku pracy. To zaś implikuje 
wzrost ekonomiczny. W tym kontekście należy 
uznać projekt za wpływający pozytywnie na 
rozwój społeczny i gospodarczy obszaru.    

 
Powyższe wyjaśnienia i załączniki zostają  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  w 
dniu 21.02.2011 r.


