
         Zabrze 25/07/2014

SM/DZ/2014/

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  21/PN/14
NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DO KWOTY 

650 000,00 NA PRZEBUDOWĘ KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „ A” 
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego nr 21/PN/14 dot. udzielania kredytu długoterminowego 
do kwoty 650000,00 PLN na przebudowę klatki  schodowej w segmencie „A” Szpitala Miejskiego  
w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4. Bardzo proszę o przesłanie niżej wymienionych dokumentów 
w celu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej i przedstawienia oferty na kredyt długoterminowy:

- dane finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) za rok 2012, 2013 oraz II kwartał 2013 i II kw. 
2014  jeśli  dane  są  już sporządzone w przypadku braku  danych za  drugi  kwartał  2014 proszę  
o przesłanie danych za I kwartał 2013 i I kw. 2014. 

- informację o aktualnych zaangażowanych Szpitala – kredyty, pożyczki,  gwarancję oraz udzielone 
poręczenia (Instytucja, kwota, data spłaty, rodzaj kredytu). 

- proszę również o wypełnienie tabeli z zobowiązaniami i należnościami w okresie 12 m-cy na dzień 
30.06.2014. 

Główni dostawcy 
(nazwa)

Obroty w okresie 
ostatnich 12 m-cy 
(tys. PLN)

Zobowiązania (tys. 
PLN)

Zobowiązania prze-
terminowane 31-90 dni 
(tys. PLN)

Zobowiązania prze-
terminowane pow. 90 dni 
(tys. PLN)

Łącznie 

Warunki zakupów, 
terminy płatności oraz 
relacje z największymi 
dostawcami 

Główni odbiorcy 
(nazwa)

Obroty w okresie 
ostatnich 12 m-cy 
(tys. PLN)

Należności 
(tys. PLN)

Należności prze-
terminowane 31-90 
dni (tys. PLN)

Należności 
przeterminowane 
pow. 90 dni (tys. PLN)

Odpisy z 
ostatnich 12 m-
cy (w tys. PLN)
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Łącznie 

Warunki sprzedaży, 
terminy płatności i 
relacje 
z odbiorcami 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie danych finansowych (bilans oraz rachunek zysków  
i strat) za rok 2012, 2013 oraz I kwartał 2013 (sprawozdanie F-01). Informacje będą udostępnione  
w formie załączników do niniejszych odpowiedzi.
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie informacji  o aktualnych zaangażowanych Szpitala – 
kredyty, pożyczki, gwarancję oraz udzielone poręczenia (Instytucja, kwota, data spłaty, rodzaj kredytu), 
wyłącznie w siedzibie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.  przy ulicy Zamkowej 4 – Budynek 
Dyrekcji.
Zamawiający  wyraża  zgodę  również  na  udostępnienie  danych  finansowych  za  I  kw.  2014 
(sprawozdanie  F-01)  oraz  wypełnionej  tabeli  zawierającej  zobowiązania  i  należności  w  okresie  
12 m-cy na dzień 30.06.2014 wyłącznie w siedzibie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ulicy 
Zamkowej 4 – Budynek Dyrekcji, pokój 1.08 (parter). 

Pytanie nr 2

W  nawiązaniu  do  ogłoszenia  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  usługę: 
„Udzielenia  kredytu/pożyczki  długoterminowej  do  kwoty  650 000,00  zł  na  przebudowę  klatki 
schodowej  w  segmencie  ,,A”  Szpitala  Miejskiego  w  Zabrzu  Sp.  z  o.o.  przy  ulicy  Zamkowej  4”,  
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentów finansowych z ostatnich dwóch lat 
obrachunkowych,  tj.  2012  i  2013,  obejmujących  sprawozdanie  finansowe  wraz  
z wprowadzeniem i  informacją dodatkową oraz opinię i  raport  biegłego rewidenta. Prosimy także  
o udostepnienie: planu restrukturyzacji Placówki oraz  sprawozdania z działalności zarządu za 2013r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  dokumentów  finansowych  z  ostatnich  dwóch  lat 
obrachunkowych, tj.  2012 i 2013, obejmujących sprawozdanie finansowe wraz z wprowadzeniem  
i  informacją  dodatkową  oraz  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta.  Powyższe  informacje  zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Szpitala, w formie załącznika do niniejszych odpowiedzi.
Zamawiający  nie  udostępni  natomiast  planu  restrukturyzacji  Placówki  oraz  sprawozdania  
z działalności zarządu za 2013r.

Pytanie nr 3

1. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
• danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu 

za dwa ostatnie lata i okres bieżący;
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• kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz 
z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok.

2. W związku z toczącym się postepowaniem zwracamy się  z prośbą o przedłużenie terminu 
składania ofert do dnia 30-07-2014r. z uwagi na skomplikowane zapisy SIWZ oraz dbałość  
o  spełnienie  wymogów  stawianych  przez  Zamawiającego.  Pragniemy  zauważyć,  iż  zgoda 
Zamawiającego  korzystnie  wpłynie  na  wzrost  liczby  wykonawców  biorących  udział  
w postępowaniu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  danych  finansowych  Zamawiającego  w  zakresie 
rachunku  Zysków  i  Strat  oraz  Bilansu  za  dwa  ostatnie  lata.  Powyższe  informacje  zostaną 
opublikowane  na  stronie  internetowej  Szpitala,  w  formie  załącznika  do  niniejszych  odpowiedzi,  
natomiast okres bieżący (sprawozdanie F-01) zostanie udostępniony wyłącznie w siedzibie Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ulicy Zamkowej 4 – Budynek Dyrekcji, pokój 1.08 (parter).

Zamawiający nie udostępni do wglądu kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot 
zabezpieczenia,  wraz  z  aneksem  aktualizującym  kwotę  finansowania  na  2014  rok,  gdyż  jest  on 
udostępniony do wglądu na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Katowicach.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 29/07/2014 
na dzień 31/07/2014 r.

Tym samym termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 29/08/2014 r.

…………………………………………………………………………………………………………………  

                                                               Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.
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