
        Sandomierz 20.07.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów 
współfinansowanych ze środków w ramach Osi priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego na podstawie art. 4 ust. 3 pkt ja) ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych w formie zaproszenia do złożenia oferty z zachowaniem 
uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, na udziele-
nie długoterminowego kredytu/pożyczki z przeznaczeniem na zabez-
pieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środ-
ków w ramach Osi priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne. 
 
Do Zamawiającego w dniu 12.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Zwracamy się z prośba o udostępnienie danych finansowych za lata 
2014-2016 obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, 
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek 
przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje), a także opinię i raport 
biegłego rewidenta oraz bilans i rachunek zysków i strat za II kwartały 
2017 r. 
2. Czy podmiot tworzący Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sando-
mierzu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia 
jednostki w spółkę prawa handlowego? 
3. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy 
lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej prosi-
my o udostępnienie powyższej dokumentacji. 
4. Prosimy o wskazanie następujących informacji: 

a) aktualnej liczby łóżek, 
b) aktualnej liczny zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem 

liczby lekarzy w 2016 r. 
c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. 
d) ilość wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. 



5. Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 
5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. 
6. Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem 
wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także 
krótkiego opisu. 
7. Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przetermi-
nowanych (stan na 31/01/2017 lub nowsze dane) – wg podziału do 30 dni, 
30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni. 
8. Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań tj.: 

a) wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016, 
b) wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, 
c) aktualne roszczenie sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją 

za jaki okres czasu), 
d) w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z 

NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). 
9. (kredyt, pożyczka, leasing, produkty restrukturyzacyjne, inne) z 
uwzględnieniem informacji:  

a) rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing, produkty restrukturyza-
cyjne, inne);  

b) podmiot udzielający finansowania;  
c) kwota udzielonego finansowania;  
d) kwota pozostała do spłaty;  
e) okres pozostały do spłaty;  
f) wysokość miesięcznej raty;  
g) zabezpieczenie. 

10. Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2014-
2016. 
11. Prosimy o udostępnienie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za lata 2014-2016. 
12. Jeśli w uchwale o zatwierdzenie sprawozdania brak jest informacji o 
sposobie pokrycia straty prosimy o udzielenie takiej informacji. 
13. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Szpitala oraz regulaminu 
organizacyjnego. 
14. Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie to-
czących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. 
15. Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiąza-
nia wobec ZUS i US? 
16. Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zale-
głych zobowiązań? 
17. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, pro-
simy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej 
obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania. 



 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.07.2017 r.: 
 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.07.2017 r. Szpital Specjali-
styczny Ducha Świętego w Sandomierzu poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania: 
1) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w siedzi-
bie Zamawiającego, natomiast bilans i rachunek zysków i strat za II kwarta-
ły 2017 r. będzie dostępny od 25.07.2017 r. 
2) Nie. 
3) Nie. 
4) 

a) 483, 
b) 883,72 et. = 895 osób, w tym lekarzy 119,101 et. = 126 osób, 
c) 20 643 z oddziałem psychiatrii dziennej i rehabilitacji dziennej, 
d) 3 247. 

5) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w siedzi-
bie Zamawiającego. 
6) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w siedzi-
bie Zamawiającego. 
7) Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r.: 

a) do 30 dni – 2.395.238,46 zł., 
b) 30-90dni – 1.822.487,06 zł., 
c) 90-180 dni – 718,69 zł., 
d) 180-270 dni – 0, 
e) 270-360 dni – 70,53 zł., 
f) powyżej 360 dni – 2.979,55 zł. 

8)  
a) 2015 r. – 954.930,39 zł., 2016 r. – 24.738,41 zł., pozostałe zostały za-

płacone, 
b) brak, 
c) brak, 
d) ugody sądowe. 

9)  
a) kredyt, 
b) DNB POLSKA, 
c) 2.000.000,00 zł., 
d) 830.000,00 zł., 
e) 28 m-cy, 
f) 30.000,00 zł., 
g) cesja kontraktu z NFZ. 



10) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w sie-
dzibie Zamawiającego. 
11) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w sie-
dzibie Zamawiającego. 
12) Nie dotyczy.  
13) Zamawiający informuje, że powyższe dokumenty są do wglądu w sie-
dzibie Zamawiającego. 
14) Brak. 
15) Tak. 
16) Nie. 
17) Nie dotyczy. 
 
 

 
 

 


