
        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 17.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

a) pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz 
opinią i raportem biegłego rewidenta za 2015 r., 

b) pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową oraz 
opinią i raportem biegłego rewidenta za 2016 r., 

c) wstępny bilans oraz rachunek zysków i strat (lub sprawozdanie MZ-
BFA) za I półrocze 2017 r. 

2. Prosimy o podanie informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiające-
go (kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) wg schematu: 

a) rodzaj zobowiązania, 
b) data zaciągnięcia zobowiązania,  
c) pierwotna kwota zobowiązania, 
d) wysokość zaangażowania (na 30.06.2017 r.), 
e) wysokość raty kapitałowej, 
f) data spłaty zobowiązania,  
g) zabezpieczenie, 
h) czy obsługa terminowa. 



3. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlo-
wych w układzie: 

Należności w zł. Struktura na-

leżności 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 
Ogółem:    
z tego termino-
we: 

   

z tego przeter-
minowane: 

   

0-30 dni    
31-90 dni    
91-180 dni    
powyżej 180 dni    
odpisy na należ-
ności 

   

 
Struktura zobowiązań handlowych Struktura zo-

bowiązań han-

dlowych 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 

Ogółem:    
z tego termino-
we: 

   

z tego przeter-
minowane w 
tym: 

   

0-30 dni    
31-90 dni    
91-180 dni    
powyżej 180 dni    
4. Prosimy o podanie informacji na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania 
w układzie: 
 2015 r. 2016 r. 30.06.2017 r. 
kwota nadwykonań    

kwota uznana przez NFZ    

kwota wypłacona przez 
NFZ 

   

5. Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala: 
Liczba: 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 
zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę 

  

zatrudnionych na „kontraktach”   



łóżek   
hospitalizowanych   
6. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty 
zobowiązań wobec  ZUS i/lub US i/lub PEFRON. Jeśli tak prosimy o wskaza-
nie ich wysokości oraz podanie warunków spłaty. 
7. Prosimy o informację czy w ramach działalności Szpitala został wprowa-
dzony plan/program restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpo-
wiedzi twierdzącej prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz 
z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. 
8. Prosimy o udostępnienie opinii Rady Społecznej Zamawiającego dotyczą-
cej zaciągnięcia przedmiotowego kredytu/pożyczki. 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.07.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.07.2017 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. 
2)  

a) kredyt, 
b) 12.08.2013 r., 
c) 2.000.000,00 zł., 
d) 830.000,00 zł., 
e) 30.000,00 zł., 
f) X 2019 r. 
g) cesja umowy z NFZ, 
h) tak. 

3)  
Należności w zł. Struktura na-

leżności 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 
Ogółem: 11.333.865,38 zł. 11.865.221,37 zł. 9.938.890,26 zł. 
z tego termino-
we: 

2.268.381,85 zł. 1.520.877,41 zł. 1.824.157,04 zł. 

z tego przeter-
minowane: 

9.065.483,53 zł. 10.335.343,96 zł. 8.114,733,22 zł. 

0-30 dni 8.930.181,59 zł. 10.141.212,55 zł. 7.892.351,68 zł. 
31-90 dni 23.971,52 zł. 43.669,86 zł. 36.370,97 zł. 
91-180 dni 51.644,50 zł. 71.673,78 zł. 94.003,04 zł. 
powyżej 180 dni 59.685,92 zł. 78.787,77 zł. 92.007,53 zł. 
odpisy na należ-
ności 

991.006,30 zł. 157.443,20 zł. 155.798,36 zł. 



 
Struktura zobowiązań handlowych Struktura zo-

bowiązań han-

dlowych 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 

Ogółem: 14.654.794,61 zł. 16.105.497,22 zł. 21.290.426,78 zł. 
z tego termino-
we: 

14.287.767,89 zł. 13.972.848,70 zł. 17.068.932,49 zł. 

z tego przeter-
minowane w 
tym: 

367.026,72 zł. 2.132.648,52 zł. 4.221.494,29 zł. 

0-30 dni 352.665,28 zł. 2.063.049,91 zł. 2.395.238,46 zł. 
31-90 dni 10.862,27 zł. 53.115,26 zł. 1.822.487,06 zł. 
91-180 dni 770,58 zł. 12.547,87 zł. 718,69 zł. 
powyżej 180 dni 2.728,59 zł. 3.935,48 zł. 3.050,08 zł. 
4)  
 2015 r. 2016 r. 30.06.2017 r. 
kwota nadwykonań 954.930,39 

zł. 
4.414.927,27 zł. 3.920.940,56 

zł. 
kwota uznana przez NFZ 34.468,20 zł. 4.390.188,86 zł.  

kwota wypłacona przez 
NFZ 

34.468,20 zł. 4.390.188,86 zł.  

5)  
Liczba: 31.12.2016 r. 30.06.2017 r. 
zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę 

895 893 

zatrudnionych na „kontraktach” 36 40 
łóżek 483 483 
hospitalizowanych 20 643 10 263 
6) Nie. 
7) Nie. 
8) Zamawiający udostępnia na stronie opinię Rady Społecznej Zamawiają-
cego, stanowiącą załącznik do niniejszej odpowiedzi. 
 

 
 

 
 


