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Do:
Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego nr TP–231/3/PN/9/2011 – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
bankowego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:
WYKONAWCA I
PYTANIE NR 1
„Czy moŜliwe jest uzyskanie kompletnych sprawozdań rocznych Państwa Jednostki za lata 2008 i 2009?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 2
„Kiedy Państwo podpiszą umowę z NFZ na rok 2011?”
WYJAŚNIENIA
Umowa z NFZ została zawarta w grudniu 2010 roku.
PYTANIE NR 3
„Co było powodem powstania straty (planowanej) w roku 2010?”
WYJAŚNIENIA
Szpital w 2010 rok osiągnął dochód. Dochód związany jest z renegocjacją kontraktu z NFZ.
PYTANIE NR 4
„Czego dotyczy pozycja „pozostałe przychody operacyjne” planowane na okres kredytowania?”
WYJAŚNIENIA
Pozycje dotyczą „pozostałych przychodów operacyjnych”, które zdefiniowane są w ustawie o rachunkowości.
WYKONAWCA II
PYTANIE NR 1
„Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne”
WYJAŚNIENIA
Oświadczam, Ŝe Szpital nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Stosowne zaświadczenia zostaną przedstawione przed zawarciem umowy.
PYTANIE NR 2
„Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do wyjaśnień.
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PYTANIE NR 3
„Wykaz Państwa rachunków bieŜących i pomocniczych z podaniem numeru oraz banku prowadzącego, jak i obrotów na
nich w okresie ostatnich 3 m-cy.”
WYJAŚNIENIA
- Bank Ochrony Środowiska - rachunek podstawowy wraz z rachunkami pomocniczymi otwartymi w celu obsługi środków
pochodzących z Funduszy Europejskich,
- Kredyt Bank - rachunek pomocniczy,
- Bank PEKAO SA – rachunek pomocniczy.
PYTANIE NR 4
„Wykaz instytucji, w których Państwo korzystacie z kredytów i poŜyczek z podaniem: nazwy, kwota przyznaną i
wykorzystaną, aktualnym zadłuŜeniem wraz z harmonogramem spłat, miesięcznym obciąŜeniem z tytułu ich obsługi oraz
ostateczny termin ich spłaty (lub kopie obowiązujących umów kredytowych i wraz z harmonogramami spłat).”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 5
„Wykaz instytucji, w których Państwo korzystacie z gwarancji, poręczeń z podaniem: nazwy, kwoty, okresu
obowiązywania gwarancji/poręczenia wraz z podaniem ich zabezpieczenia.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 6
„Wykaz instytucji, w których Państwo korzystacie z leasingów z podaniem: nazwy, kwoty początkowej umowy
leasingowej, aktualnym zadłuŜeniem i miesięcznym obciąŜeniem z tytułu ich obsługi oraz terminy ich obowiązywania
(lub kopie obowiązujących umów leasingowych wraz z harmonogramami spłat).”
WYJAŚNIENIA
Szpital nie korzysta z leasingów.
PYTANIE NR 7
„Wstępnego sprawozdania rocznego bilans i rachunek zysków i strat, rachunku przepływów śr. pienięŜnych za 2010 r.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 13 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 8
„Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za 2008 i 2009 rok; wraz z informacją uzupełniającą
do tych sprawozdań oraz informacją o podziale zysku za w/w lata (do SIWZ zostały załączone tylko opinie biegłego
rewidenta).”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 4 i 5 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 9
„Sprawozdanie o stanie i ruchu śr. trwałych za 2008 r. i 2009 r. (jeŜeli jest sporządzane)”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 14 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 10
„Kopie przesłanych do US deklaracji podatkowych CIT-8 za 2008 i 2009 r”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 15 i 16 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 11
„Sprawozdania rachunku przepływów śr. pienięŜnych za 2008 i 2009 r.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 17 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 12
„Uszczegółowienie prognozy bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów śr. pienięŜnych
sporządzonych na pierwszy okres planowanego kredytu (2011 r.) – rozbicie tej prognozy za ten rok na okresy kwartalne
(narastająco).”
WYJAŚNIENIA
Zamawiający nie uszczegółowi prognozy bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków
pienięŜnych.
PYTANIE NR 13
„Zestawienia naleŜności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z zawarcia transakcji
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forward, futures, swap lub opcji na rynku pienięŜnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na
rynku towarowym – stan na 31.01.2011 r. lub ostatni zakończony okres sprawozdawczy (w przypadku ich
niewystępowania oświadczenie Wnioskodawcy o ich nieposiadaniu).”
WYJAŚNIENIA
Zestawienie stanowi załącznik nr 10 do wyjaśnień.
Oświadczenie o nieposiadaniu ww. transakcji stanowi załącznik nr 18 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 14
„Strukturę naleŜności i zobowiązań wg tabel jak poniŜej (stan na 31.12.2010 r.) z krótkim opisem naleŜności i zobowiązań
przeterminowanych (na które utworzono rezerwę w jakiej wysokości i jakie sa prowadzone działania) oraz podanie
odpisów aktualizujących naleŜności na 31.12.2010 r.
Zobowiązania ogółem wobec
W tym
Przeterminowane
dostawców w tys. zł
bieŜące
1-30 dni
31-90 dni
91 do 180 dni
181 do
powyŜej
365 dni
365 dni
100%
Ogółem przeterminowane wobec dostawców ........ %
NaleŜności ogółem od
W tym
Przeterminowane
odbiorców w tys. zł
bieŜące
1-30 dni
31-90 dni

91 do 180 dni

181 do 365
dni

powyŜej 365
dni

100%
Ogółem przeterminowane od odbiorców ........ %
WYJAŚNIENIA
Zestawienie stanowi załącznik nr 10 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 15
„Podanie poziomu dokonanych spłat kredytów (bez kredytu w rachunku bieŜącym) w 2008, 2009 r. i za 9 m-cy 2010 r.”
WYJAŚNIENIA
Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 16
„Informację o realizowanych obecnie inwestycjach i źródłach ich finansowania.”
WYJAŚNIENIA
Załącznik zawiera wykaz inwestycji realizowanych i planowanych.
PYTANIE NR 17
„Prosimy o podanie źródeł finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego na które zostanie zaciągnięty kredyt stanowiący
przedmiot przetargu: środki własne, dotacje UE, kredyt, inne źródła (jakie)”
WYJAŚNIENIA
Źródła finansowania są opisane w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w umowach o dofinansowanie – załącznik 25 i 26 do
SIWZ.
PYTANIE NR 18
„Biznes plan przedsięwzięcia, które będzie finansowane z kredytu stanowiącego przedmiot przetargu, zawierający m.in.
szczegółowy opis inwestycji, wyliczone nakłady określające koszt całkowity inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy
przedsięwzięcia, cash-flow projektu, ocenę efektywności przedsięwzięcia (NPV, IRR, okresu zwrotu nakładów).”
WYJAŚNIENIA
Studia wykonalności stanowią załączniki nr 8, 9 i 18 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 19
„Posiadane juŜ pozwolenia i umowy dotyczące przedmiotowej inwestycji (pozwolenie na budowę, zawarte umowy z
wykonawcami lub projekty takich umów, które są w Państwa posiadaniu, projekt budowlany, kosztorysy.”
WYJAŚNIENIA
Inwestycja jest realizowana.
PYTANIE NR 20
„Aktualny stan zaawansowania inwestycji planowanej do sfinansowania kredytem.”
WYJAŚNIENIA
Finansowe zaawansowanie w przypadku modernizacji Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi
14,3 mln zł (środki wydatkowane).
Finansowe zaawansowanie w przypadku rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 2,5 mln zł.
(środki wydatkowane).
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PYTANIE NR 21
„Aktualny stan zatrudnienia wraz ze strukturą.”
WYJAŚNIENIA
Stan zatrudnienia stanowi załącznik nr 19 do wyjaśnień. Poza osobami zatrudnionymi o umowę o pracę na rzecz Szpitala
świadczy usługi 188 osób (z tego 178 lekarzy, 4 ratowników medycznych, 1 psycholog, 3 informatyków, 2 pracowników
administracji) na podstawie umowy cywilno-prawnej.
PYTANIE NR 22
„Wykaz 10 największych dostawców i odbiorców firmy wraz ze zbiorczym zestawieniem obrotów.”
WYJAŚNIENIA
1. Hurtownia Farmaceutyczna z Wrocławia – 9 kontraktów na łączną kwotę 8 374 816,73 zł
2. Hurtownia Farmaceutyczna z Warszawy – 4 kontrakty na łączną kwotę 3 856 585,93 zł
3. Hurtownia Farmaceutyczna z Zabrza – 7 kontraktów na łączną kwotę 2 361 781,43 zł
4. Dostawca wyrobów medycznych z Poznania - 4 kontrakty na łączną kwotę 1 802 522,00 zł
5. Hurtownia Farmaceutyczna ze Szczecina – 4 kontrakty na łączną kwotę 1 426 653,14 zł
PYTANIE NR 23
„Informację o ewentualnym obciąŜeniu majątku prawami rzeczowymi.”
WYJAŚNIENIA
Majątek Szpitala nie jest obciąŜony prawami rzeczowymi.
PYTANIE NR 24
„Zestawienie zawartych kontraktów z NFZ na 2011 r. z podaniem ich wysokości oraz stopnia realizacji na koniec stycznia
2011 r. PoniewaŜ kontrakty te są proponowane jako zabezpieczenie kredytu prosimy o udostępnienie ich kopii wraz z
informacją (akceptacją) od NFZ o wyraŜeniu zgody przez NFZ na dokonanie przelewu wierzytelności z tytułu podpisanych
kontraktów - ich cesji na rzecz banku tytułem zabezpieczenia kredytu.”
WYJAŚNIENIA
Zestawienie stanowi załącznik nr 12 do wyjaśnień.
WYKONAWCA III
PYTANIE NR 1
„Wykaz kredytów i poŜyczek, wielkość rocznych spłat, terminy ostatecznej spłaty, zabezpieczenia oraz informację o
planowanych innych kredytach i poŜyczkach.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 2
„Raport biegłego rewidenta za 2008 i 2009”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 3
„Sprawozdanie zarządu, informacja dodatkowa oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 i 2009.”
WYJAŚNIENIA
Szpital nie sporządza sprawozdania z działalności.
Informacja dodatkowa oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 i 2009 rok stanowią załączniki nr 1 i nr 2
do wyjaśnień.
PYTANIE NR 4
„opinie Rady Społecznej szpitala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rocznego i podziału zysku - za 2008
i 2009.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 5
„Biznes plan sporządzany dla instytucji wdraŜających fundusze unijne (modernizacja szpitala i SOR).”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 8, 9 i 18 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 6
„Zestawienie naleŜności od NFZ w rozbiciu wg terminów płatności ( do 1 miesiąca, do 3, do 6 , powyŜej 6 miesięcy)”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do wyjaśnień.
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PYTANIE NR 7
„Zestawienie zobowiązań wobec dostawców wg terminów płatności (jak wyŜej).”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 8
„Aktualny stan realizowanych inwestycji w ujęciu finansowym.”
WYJAŚNIENIA
Finansowe zaawansowanie w przypadku modernizacji Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi
14,3 mln zł (środki wydatkowane).
Finansowe zaawansowanie w przypadku rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 2,5 mln zł.
(środki wydatkowane).
PYTANIE NR 9
„Dane finansowe wg stanu na 30.09.2008 i 30.09.2009.”
WYJAŚNIENIA
Dane zawiera załącznik nr 22 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 10
„Kto jest wykonawcą inwestycji i na jakie kwoty zawarte są umowy?”
WYJAŚNIENIA
Modernizacja Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
Konsorcjum: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań; Proj-PrzemProjekt Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz – 47 486 466,77 zł.
Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin – 10 548 130,87 zł.
PYTANIE NR 11
„Najwięksi dostawcy szpitala (% całości obrotu), terminy rozliczeń?”
WYJAŚNIENIA
6. Hurtownia Farmaceutyczna z Wrocławia – 9 kontraktów na łączną kwotę 8 374 816,73 zł
7. Hurtownia Farmaceutyczna z Warszawy – 4 kontrakty na łączną kwotę 3 856 585,93 zł
8. Hurtownia Farmaceutyczna z Zabrza – 7 kontraktów na łączną kwotę 2 361 781,43 zł
9. Dostawca wyrobów medycznych z Poznania - 4 kontrakty na łączną kwotę 1 802 522,00 zł
10. Hurtownia Farmaceutyczna ze Szczecina – 4 kontrakty na łączną kwotę 1 426 653,14 zł
PYTANIE NR 12
„W jakich terminach następują rozliczenia z NFZ (kiedy wystawiana jest faktura i z jakim terminem płatności)?”
WYJAŚNIENIA
Rozliczenie z NFZ następują w terminach: wystawienie faktur za miesiąc rozliczeniowy do 15 następnego miesiąca,
płatność 15 dni po dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych.
PYTANIE NR 13
„Czy NFZ zalega z płatnościami za zabiegi i usługi medyczne? Czy szpital odzyskuje na bieŜąco kwoty za usługi
ponadlimitowe? JeŜeli nie czy są tworzone odpisy aktualizacyjne?”
WYJAŚNIENIA
NFZ nie zalega z płatnościami za zabiegi i usługi medyczne. Szpital na bieŜąco odzyskuje kwoty za usługi nadlimitowe.
PYTANIE NR 14
„Czy szpital tworzy kolejki oczekujących na zabiegi medyczne, jak długie są terminy oczekiwania na zabiegi?”
WYJAŚNIENIA
Szpital tworzy kolejki oczekujących na zabiegi medyczne. Czas oczekiwania w zaleŜności od świadczeń: od 14 dni do 585
dni.
PYTANIE NR 15
„Jaka jest ilość rocznie hospitalizowanych pacjentów, w tym operowanych?”
WYJAŚNIENIA
Szpital w roku 2010 hospitalizował 30 603 pacjentów w tym zabiegów operacyjnych – 15 453.
PYTANIE NR 16
„Czy szpital ma inne przychody poza kontraktem z NFZ? Jaki procent przychodów stanowią wpływy z NFZ?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 11 do wyjaśnień.
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WYKONAWCA IV
PYTANIE NR 1
„Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej warunku dodatkowego zobowiązującego
Kredytobiorcę do przeprowadzania całości obrotów wynikających z umowy zawartej z NFZ "O udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej - leczenie szpitalne" (stanowiącej zabezpieczenie kredytu) poprzez rachunek bieŜący prowadzony w Banku który
wygra przetarg?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 2
„Jaki WIBOR naleŜy wybrać do obliczenia ceny oferty?”
WYJAŚNIENIA
Do oceny oferty naleŜy wybrać WIBOR na dzień 01.03.2011 roku.
PYTANIE NR 3
„Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na obciąŜenie prowizją przygotowawczą (pobieraną od kwoty udzielonego kredytu)?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 4
„Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na obciąŜenie prowizją od zaangaŜowania (pobieraną od kwoty niewykorzystanego
kredytu)?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 5
„Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na obciąŜenie opłatą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 6
„Czy do oferty powinien być dołączony projekt umowy kredytowej wraz z ogólnymi warunkami kredytowania?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 7
„Czy zabezpieczenie kredytu moŜe stanowić dodatkowo weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się
egzekucji zg. z prawem bankowym?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 8
„Wstępny RZIS i bilans za rok 2010.”
WYJAŚNIENIA
Wstępny RZIS i bilans za 2010 r. stanowi załącznik nr 13 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 9
„Informacja o zawartych i ewentualnie planowanych kontraktach z NFZ na rok 2011.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi Załącznik nr 12 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 10
„Porównanie kontraktów planowanych na rok 2011 z wykonaniem za rok 2010 i 2009.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi Załącznik nr 12 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 11
„Poziom nadwykonań kontraktów z NFZ na 31GRU10.”
WYJAŚNIENIA
Szpital nie ma nadwykonań kontraktów z NFZ w roku 2010.
PYTANIE NR 12
„Stan łóŜek w szpitalu na koniec 2010.”
WYJAŚNIENIA
Stan łóŜek w Szpitalu na koniec 2010 roku wynosi 628.
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PYTANIE NR 13
„Ile osób hospitalizowano w roku 2010?”
WYJAŚNIENIA
W roku 2010 hospitalizowano 30 603 pacjentów.
PYTANIE NR 14
„Wskaźniki szpitalne za rok 2010 (np. wsk. wykorzystania łóŜek, wsk. śmiertelności).”
WYJAŚNIENIA
Praca łóŜka - 67,1 %,
Wskaźnik śmiertelności - 2,3%,
Średni pobyt chorego 4,6 osobodnia,
Wskaźnik przelotowości 52,8 osób.
PYTANIE NR 15
„Projekt SOR:
a) Załącznik 3A i 5 do umowy o dofinansowanie SOR
b) Źródła finansowania wkładu własnego Szpitala
c) rezultaty rzeczowe i ekonomiczne projektu „
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi Załącznik nr 8, 9 i 18 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 16
„Projekt Modernizacja Szpitala.
a) harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
b) Źródła finansowania wkładu własnego Szpitala
c) krótki opis projektu
d) rezultaty rzeczowe i ekonomiczne projektu
e) czy dotacja województwa została juŜ przyznana i czy w kwocie 14,075 tys PLN?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi Załącznik nr 8, 9 i 18 do wyjaśnień.
W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyło kwotę dotacji w
wysokości 14 075 000 zł, pozostała kwota dotacji na rok 2011 to 5 359 753,00 zł.
PYTANIE NR 17
„ZałoŜenia przyjęte do konstrukcji prognozy finansowej”
WYJAŚNIENIA
ZałoŜeniem przyjętym do konstrukcji prognozy finansowej jest kontynuacja działalności na niezmienionym poziomie.
PYTANIE NR 18
„Aktualne zestawienie zobowiązań bilansowych (kredyty, poŜyczki, leasing) jak i pozabilansowych (poręczenia, gwarancje,
leasing) ze wskazaniem wysokości zaangaŜowania, aktualnego wykorzystania, miesięcznych obciąŜeń, terminu spłaty,
zabezpieczeń.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi Załącznik nr 3 do wyjaśnień.
WYKONAWCA V
PYTANIE NR 1
„Prosimy o krótki opis obu inwestycji (RPO / SOR). Jakie są przesłanki ich realizacji? Jakie są spodziewane efekty ich
realizacji?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 8 i nr 9
PYTANIE NR 2
„Jakiego rodzaju nakłady związane są z inwestycją RPO? Proszę o ich wymienienie i podanie kwot.”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 8 i nr 9
PYTANIE NR 3
„W jaki sposób oszacowano nakłady inwestycyjne (RPO / SOR)?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowią załączniki nr 8 i nr 9
PYTANIE NR 4
„Czy uzyskano juŜ wszystkie zgody na przeprowadzenie obu inwestycji (w tym m.in. pozwolenia na budowę)?”
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WYJAŚNIENIA
Tak. Inwestycje osiągnęły duŜy stopień zaangaŜowania.
PYTANIE NR 5
„Czy podpisano juŜ umowy na roboty budowlane? Jeśli tak, to na które z zadań inwestycyjnych (RPO / SOR), na jakie
kwoty i z kim?”
WYJAŚNIENIA
Modernizacja Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
Konsorcjum: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań; Proj-PrzemProjekt Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz – 47 486 466,77 zł.
Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin – 10 548 130,87 zł.
PYTANIE NR 6
„Jakiego rzędu nakłady na inwestycje RPO i SOR zostały juŜ poniesione?”
WYJAŚNIENIA
Finansowe zaawansowanie w przypadku modernizacji Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi
14,3 mln zł (środki wydatkowane).
Finansowe zaawansowanie w przypadku rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 2,5 mln zł.
(środki wydatkowane).
PYTANIE NR 7
„Prosimy o przedstawienie aktualnej umowy z NFZ.?”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 12 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 8
„Umowy z NFZ są na rok. Zatem w jak krótkim czasie moŜliwe jest coroczne ustanawianie zabezpieczenia w postaci cesji
(co oznacza de facto konieczność uzyskania potwierdzenia dłuŜnika)?”
WYJAŚNIENIA
Niezwłocznie po podpisaniu umowy zabezpieczającej kredyt.
PYTANIE NR 9
„Czy istnieje moŜliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia kredytu, np. w postaci hipoteki na nieruchomości / zastawu
rejestrowego na majątku rzeczowym objętym inwestycjami?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 10
„Ile środków z umów o dofinansowanie obu inwestycji z funduszy europejskich wpłynęło juŜ na rachunki Szpitala?”
WYJAŚNIENIA
Na rachunek Szpitala na dofinansowanie obu inwestycji z funduszy europejskich wpłynęło 2,6 mln zł.
PYTANIE NR 11
„Biznes planów dla RPO i SOR”
WYJAŚNIENIA
Odpowiedź stanowi załącznik nr 8, 9 i 18 do wyjaśnień
PYTANIE NR 12
„Wykazu zawartych kontraktów i umów na realizację inwestycji, w tym zakupy inwestycyjne, z terminami realizacji.”
WYJAŚNIENIA
Modernizacja Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
Konsorcjum: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań; Proj-PrzemProjekt Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz – 47 486 466,77 zł.
Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin – 10 548 130,87 zł.
PYTANIE NR 13
„Decyzję o pozwoleniu na budowę.”
WYJAŚNIENIA
Inwestycje osiągnęły duŜy stopień zaangaŜowania.
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