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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:

CZĘŚĆ I
PYTANIE NR 1
„Prosimy o uszczegółowienie przedmiotu kredytowania, tj. uściślenie, jakich konkretnie zadań inwestycyjnych dotyczy
finansowanie będące przedmiotem przetargu oraz opisanie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem odnawialny
limit w okresie realizacji inwestycji.”
WYJAŚNIENIA
Finansowanie będące przedmiotem przetargu dotyczy:
- Modernizacji Szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Przebudowy z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz zakupem wyrobów medycznych.
Pojęcie „odnawialny limit” w okresie realizacji inwestycji oznacza, Ŝe kaŜda wpłata środków na rachunek zmniejsza stan
zadłuŜenia i odpowiednio odnawia limit o kwotę wpłaty.
PYTANIE NR 2
„Prosimy o potwierdzenie, Ŝe uruchomienie kredytu będzie następować na podstawie pisemnych dyspozycji składanych
przez Kredytobiorcę pod konkretne faktury finansowanych zadań inwestycyjnych?
WYJAŚNIENIA
Uruchomienie kredytu nie będzie następować na podstawie pisemnych dyspozycji składanych przez Kredytobiorcę.
PYTANIE NR 3
„Czy dla jednakowego wyliczenia ceny oferty, jak i w umowie kredytowej będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty
365/366?”
WYJAŚNIENIA
Tak
PYTANIE NR 4
„Prosimy o uściślenie, terminu spłaty odsetek, czy będą one płatne w okresach miesięcznych, tj. w ostatnim dniu kaŜdego
m-ca kalendarzowego, a jeśli ten dzień będzie dniem wolnym od pracy, wówczas Zamawiający dokona spłaty w następnym
dniu roboczym?”
WYJAŚNIENIA
W okresie realizacji inwestycji odsetki naliczane będą w ostatnim dniu kaŜdego m-ca kalendarzowego i będą obciąŜały
konto kredytowe (zwiększały saldo zadłuŜenia w limicie) natomiast w okresie spłaty kredytu (po zakończeniu realizacji
inwestycji) odsetki będą płatne łącznie z ratą kapitałową tj. do 28 dnia kaŜdego miesiąca a jeśli ten dzień a jeśli ten dzień
będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas Zamawiający dokona spłaty w następnym dniu roboczym.
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PYTANIE NR 5
„Prosimy o uściślenie od kiedy będą płatne odsetki, tj. począwszy od m-ca w którym nastąpi uruchomienie pierwszej
transzy?”
WYJAŚNIENIA
Tak
PYTANIE NR 6
„Podanie terminów i wysokości transz w jakich nastąpi uruchomienie kredytu oraz ostatecznej daty jego uruchomienia?”
WYJAŚNIENIA
W związku ze specyfiką pojęcia odnawialny limit kredytowy, w przedmiotowym zamówieniu nie będziemy mieli do
czynienia z wypłatą transz kredytu a korzystaniem z otwartej linii kredytowej, co oznacza pełną dowolność co do momentu
jej obciąŜania i dokonywania wpłat zmniejszających stan zadłuŜenia.
PYTANIE NR 7
„Dla jednolitego wyliczenia ceny oferty prosimy o podanie, z którego dnia naleŜy wziąć stawkę WIBOR 3M ?”
WYJAŚNIENIA
Do przygotowania oferty naleŜy przyjąć WIBOR na dzień 01.03.2011 roku.
PYTANIE NR 8
„Prosimy o uściślenie i zmianę zapisu dotyczącego spłaty kapitału określonego w pkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ, na:
„ … kredyt spłacany będzie w okresach miesięcznych, 28 dnia kaŜdego m-ca kalendarzowego, a jeśli jest ten dzień będzie
dniem wolnym od pracy, wówczas Zamawiający dokona spłaty w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem.”
WYJAŚNIENIA
„ … kredyt spłacany będzie w okresach miesięcznych, 28 dnia kaŜdego m-ca kalendarzowego, a jeśli jest ten dzień będzie
dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas Zamawiający dokona spłaty w następnym dniu roboczym”.
PYTANIE NR 9
„Czy zgodnie z załączoną do SIWZ symulacją spłaty kredytu pierwsza splata raty kapitałowej nastąpi od m-ca stycznia
2013 r.?”
WYJAŚNIENIA
Termin spłaty I raty zaleŜeć będzie od terminu zakończenia realizacji inwestycji. Termin ten moŜe ulegać zmianom
zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.
PYTANIE NR 10
„W/g załącznika nr 2 do SIWZ spłata następować będzie począwszy w stycznia 2013 r. w równych ratach w wys. 83.333,00
zł, co oznacza, Ŝe roczna wysokość spłaty wyniesie 999.996 zł, a nie jak podane jest w załączniku 1.000.000,00 zł. Jako
ostatnią ratę (płatną prawdopodobnie w m-cu grudniu 2020 r.) podano kwotę 83.365,00 zł, która nie jest spójna z
załoŜonymi wcześniej spłatami, tzn. po podliczeniu wszystkich 95 równych rat (w wys. 83.333,00 zł ) i ostatniej
wyrównującej 96 raty (83.365,00 zł) nie daje to kwoty 8.000.000,00 zł?”
WYJAŚNIENIA
Minimalna rozbieŜność (4,00 zł w skali roku) wynika z zastosowanego zaokrąglenia.
PYTANIE NR 11
„W pkt. 7 załącznika nr 2 do SIWZ określone zostało zabezpieczenie kredytu w postaci cesji naleŜności z tytułu umów o
świadczenia medyczne zawarte z NFZ. Czy zamawiający posiada akceptację NFZ na dokonanie takiej cesji i ustanowienie
zabezpieczenia na tych umowach oraz czy dopuszcza poszerzenie w/w zabezpieczenia o weksel in blanco z wystawienia
Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?”
WYJAŚNIENIA
Zamawiający nie posiada akceptacji NFZ na dokonanie cesji. Zamawiający nie dopuszcza poszerzenia w/w zabezpieczenia
o weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu
się egzekucji
PYTANIE NR 12
„Czy moŜliwe jest poszerzenie względnie zamiana zabezpieczenia w postaci cesji naleŜności od NFZ na np.:
- poręczenie na wekslu przez organ załoŜycielski, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- hipoteka na nieruchomości,
- cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (RPO, SOR).”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 13
„W całkowitym koszcie obsługi zaciągnięcia kredytu (pkt. 8 zał. nr 2 do SIWZ) nie wymieniono kosztu z tytułu prowizji za
przyznanie kredytu, czy zamawiający wyklucza wystąpienie tego składnika kosztu obsługi?”
WYJAŚNIENIA
Tak.
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PYTANIE NR 14
„W pkt. II SIWZ podano termin wykonania zamówienia na 96 m-cy, podczas gdy okres kredytowania określony w zał. nr 2
do SIWZ został podany do 31.12.2020 r., co oznacza, Ŝe licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu w m-cu marcu i
podpisania w tym m-cu równieŜ umowy kredytowej ten termin wynosi 118 m-cy?”
WYJAŚNIENIA
Termin 96 miesięcy dotyczy okresu spłaty zadłuŜenia (kredytu), jakie pozostanie od momentu zakończenia realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Okres od momentu zawarcia umowy do zakończenia realizacji inwestycji wg załoŜeń Zamawiającego wyniesie ok. 2 lat.
PYTANIE NR 15
„W związku z Art. 144.1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) prosimy
o potwierdzenie, Ŝe w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu oraz niewykorzystania pełnej kwoty kredytu
strony, po uprzednim uzgodnieniu, podpiszą aneks do umowy w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu?”
WYJAŚNIENIA
Zamawiający dopuszcza moŜliwość podpisania aneksu do umowy w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu
oraz niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
PYTANIE NR 16
„W pkt. 3 oświadczenia dotyczącego danych wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) jest zapis o zaakceptowaniu przez
Wykonawcę zawartego w SIWZ projektu umowy, który to projekt umowy nie został załączony przez Zamawiającego do
SIWZ?”
WYJAŚNIENIA
Zamawiający wykreśla zapis z załącznika nr 1 do SIWZ: „Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i”.
CZĘŚĆ II
PYTANIE NR 1
„Załączników do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-300/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00300/08 pn. „Przebudowa z rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych”: nr
3a (plan finansowania projektu), nr 5 (opis projektu), nr 7 (Zestaw wskaźników do monitorowania projektu).”
WYJAŚNIENIA
Załącznik do umowy stanowią załącznik nr 23 do wyjaśnień.
PYTANIE NR 2
„Czy nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu do w/w umowy, tj. zał. nr 3 (jeŜeli tak to prosimy o aktualny
harmonogram) oraz potwierdzenie, Ŝe nie ma opóźnień w realizacji projektu w stosunku do aktualnego harmonogramu?”
WYJAŚNIENIA
Nie nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu.
Zamawiający potwierdza, Ŝe nie ma opóźnień w realizacji projektu.
PYTANIE NR 3
„Podanie kwoty dotychczas otrzymanego dofinansowania na realizację projektu wymienionego w pkt 1) w tym z
podziałem na otrzymane zaliczki i dokonane płatności pośrednie.”
WYJAŚNIENIA
Wg stanu na dzień złoŜenia wyjaśnień Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na realizację ww. projektu.
PYTANIE NR 4
„Przedstawienie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPZP.07.03.01-32-004/09 z dn. 09.09.2009 r. stanowiącego
załącznik do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w
Koszalinie” nr UDA-RPZP.07.03.01-32-004/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.”
WYJAŚNIENIA
W związku ze stopniem zaawansowania inwestycji Zamawiający nie widzi konieczności publikowania wniosku o
dofinansowanie projektów.
PYTANIE NR 5
„Podanie kwoty dotychczas otrzymanego dofinansowania na realizację projektu wymienionego w pkt 4) w tym z
podziałem na otrzymane zaliczki i dokonane płatności pośrednie.”
WYJAŚNIENIA
Dotychczasowe dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w
Koszalinie” z Funduszy Europejskich wynosi 2,6 mln zł a dofinansowanie z budŜetu Województwa
Zachodniopomorskiego 8,7 mln zł. Zamawiający nie korzystał z zaliczek.
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PYTANIE NR 6
„Czy realizacja projektu wymienionego w pkt. 4) jest zgodna z przyjętym harmonogramem?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 7
„W pkt. 7 załącznika nr 2 do SIWZ określone zostało zabezpieczenie kredytu w postaci cesji naleŜności z tytułu umów o
świadczenia medyczne zawarte, z NFZ, czy Zamawiający przewiduje udzielenie tego zabezpieczenia na całości
zawartych kontraktów?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
PYTANIE NR 8
„Czy w związku z przyjętym w SIWZ w/w zabezpieczeniem Zamawiający otworzy rachunek bieŜący u Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana oraz jaki będzie na nim średniomiesięczny poziom obrotów?”
WYJAŚNIENIA
Zamawiający dopuszcza moŜliwość otwarcia rachunku bieŜącego u wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
kredytowa.
PYTANIE NR 9
„Czy Zamawiający w przypadku otwarcia rachunku bieŜącego u Wykonawcy udzieli jako zabezpieczenie kredytu
pełnomocnictwa do tego rachunku, tj. pobierania z niego śr. na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu
długoterminowego stanowiącego przedmiot przetargu?”
WYJAŚNIENIA
Tak.
PYTANIE NR 10
„Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw do swoich obecnych rachunków bieŜących?”
WYJAŚNIENIA
Nie.
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