
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
I ORTOPEDII 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22
Kraków 28 grudnia 2015 r.

Dotyczy:  postępowania na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla SP ZOZ
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”. Znak postępowania:
A.I.271-34/15.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
POSTĘPOWANIE A.I.271-34/15

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań
w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Pytania:
1.
„W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla
SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie w kwocie 3 000 000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych polskich) z okresem spłaty 10 lat w ratach miesięcznych, zwracamy się
z prośbą o rozszerzenie kategorii potencjalnych wykonawców zamówienia na pozostałe instytucje
finansowe świadczące usługi na rynku medycznym w formie leasingu, pożyczek i innych produktów
restrukturyzujących zadłużenia Szpitali, które nie są bankami w rozumieniu przepisów ustawy prawo
bankowe. Aktualny przedmiot zamówienia znacząco ogranicza grono podmiotów uprawnionych do
wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe udzielenie kredytu stanowi czynność bankową zastrzeżoną
wyłącznie dla banków.
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia
w formie kredytu jak i w formie pożyczki spowoduje, iż podmiotami zainteresowanymi finansowaniem
inwestycji Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmioty
świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe. Zmiana przedmiotu
zamówienia spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie
zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy
konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć się na obniżenie oferowanej przez wykonawców ceny.
Równocześnie, zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za rok 2013r., 2014r.
i 3 kwartały 2015r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, informację
dodatkową), a także opinię i raport biegłego rewidenta.

2.
W celu dokonania dogłębnej analizy możliwości płatniczych Państwa Jednostki prosimy ponadto
o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych oraz przedstawienie informacji
o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing) z uwzględnieniem informacji
wskazanych w poniższej tabeli:
Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:

estawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem:

L.P
.

Rodzaj produktu
(kredyt, pożyczka,

leasing)

Podmiot
udzielający

finansowania

Kwota
udzielonego

finansowania

Kwota
pozostała
do spłaty

Okres
pozostały
do spłaty

Wysokość
miesięcznej

raty

Zabezpiec
zenie

1.
2.
3.

3.
W związku z tym, że termin składania ofert zbiega się z okresem świąteczno-noworocznym, zwracamy
się z uprzejmą prośbą  o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 08.01.2016r. na dzień
22.01.2016r.”.

Odpowiedź:
Odp na pyt 1.
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
udzielenie kredytu na rzecz Zamawiającego.
Odp na pyt 2.
Zamawiajacy - SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie informuje,
iż nie posiada aktualnie zobowiązań wymagalnych i nie posiadała zobowiązań wymagalnych na
dzień 31.12.2013, 31.12.2014, 30.09.2015 oraz 30.11.2015 r. Wszystkie niezbędne informacje
odnośnie Zamawiającego stanowią załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odp na pyt 3.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu
składania i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją:

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„Termin i miejsce składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać nie później niż do dnia 15 stycznia 2016 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja,
w Sekretariacie.
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00. Zamawiający zwróci ofertę, która
została złożona po terminie.
Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 12:15 w Krakowskim Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr
10.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen oraz termin udzielenia kredytu”.

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 28 grudnia
2015 r. pod numerem: 189723 – 2015.

   Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

                                                                                                  mgr Teresa Zalewińska-Cieślik
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