
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

                                                             Kraków 7 stycznia 2016 r. 

 

  Dotyczy:  postępowania na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla SP ZOZ 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”.  
   

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

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 Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy uruchomienie kredytu nastąpi poprzez zapłatę za faktury/rachunki lub inne dokumenty z których 

wynika płatność czy też poprzez wypłatę środków z kredytu na rachunek bieżący Zamawiającego na 

podstawie jego pisemnej  dyspozycji? 

Odpowiedź: 

Wypłata kredytu nastąpi poprzez wypłatę środków z kredytu na rachunek bieżący Zamawiającego na 

podstawie jego pisemnej  dyspozycji. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że spłata rat kapitałowych będzie dokonywana w 115 równych ratach z 

ostatnią 116 ratą wyrównującą ?  

Odpowiedź: 

Tak, spłata rat kapitałowych będzie dokonywana w 115 równych ratach z ostatnią 116 ratą 

wyrównującą. 

 

Pytanie: 

Czy spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

(SIWZ pkt 4.2.6) czy też ostatniego dnia każdego miesiąca, a jeżeli  dzień ten przypada w niedzielę, 

święto, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, w najbliższym dniu roboczym (SIWZ – Istotne 

postanowienia przyszłej umowy kredytu pkt 7 i 8)?     

Odpowiedź: 

Spłata rat kapitałowych i odsetek, następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu 

każdego miesiąca z dowolnego rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy termin spłaty 

rat kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający zapłaci ratę w pierwszym dniu 

roboczym następującym po tym dniu.  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (zwanej dalej „specyfikacją”) w następującym zakresie: 

Pkt 4.2. ppkt 6 specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

Spłata rat kapitałowych i odsetek, następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu 

każdego miesiąca z dowolnego rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy termin spłaty 

rat kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający zapłaci ratę w pierwszym dniu 

roboczym następującym po tym dniu. 

 

Pytanie: 

Czy karencja w spłacie kapitału kredytu będzie trwała do 30.06.2016 r. (zgodnie z SIWZ pkt 4.2.3) czy 

też jej okres będzie ustalany inaczej – w oparciu o zapisy „Istotnych postanowień przyszłej umowy 

kredytu” pkt 13: Okres karencji – 4 miesiące od dnia …..  do dnia. Prosimy o wskazanie 

obowiązującego zapisu dotyczącego okresu karencji lub doprecyzowanie sposobu jego wyliczenia?  

Odpowiedź: 

Okres karencji – 4 miesiące od dnia ….. do dnia. 

 

Pytanie: 

Czy do wyliczenia ceny można przyjąć wypłatę kredytu w dniu 29.02.2016r.?   

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy zmiana harmonogramu spłaty kredytu, o której mowa w pkt 4.2.14 będzie wprowadzana do umowy 

kredytowej po uzyskaniu akceptacji  obu stron umowy? 
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Odpowiedź:  

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie wymaga akceptacji Kredytodawcy jeżeli dotyczy spłaty rat 

kapitałowych i następuje zgodnie z postanowieniem pkt 4.2.14 SIWZ i postanowieniami istotnych dla 

stron postanowień umowy: „20) Brak płatności przez Kredytobiorcę raty kapitałowej nie jest 

bezwzględnie wymagalna, jeżeli Kredytobiorca złożył u Kredytodawcy 7 dni przed terminem płatności, 

wniosek o odroczenie płatności o określony czas przy czym termin płatności odroczonej raty musi 

przypadać w tym samym roku kalendarzowym i nie może przekraczać terminu spłaty ostatniej raty. Z 

tytułu przesunięcia spłaty raty kapitałowej kredytodawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub 

prowizji. Opóźnienie takie nie stanowi opóźnienia w spłacie rat.” Wymaga natomiast sporządzenia 

aneksu do umowy. 

 

Pytanie: 

Czy zmiany o których mowa w SIWZ pkt 4.2.26 będą wprowadzane do umowy kredytowej po 

uzyskaniu akceptacji obu jej stron oraz czy przewidują wydłużenie okresu spłaty kredytu poza 

31.01.2026 r.?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w tym, gdy nastąpi zmiana 

terminu obowiązywania umowy, terminów spłaty kredytu oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za zgodą lub na wniosek 

Zamawiającego lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Postanowienie dotyczy zmiany 

postanowień zawartej umowy kredytowej innych niż przewidziane i szczegółowo opisane w SIWZ i w 

Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. Zmiana umowy kredytowej na podstawie pkt 4.2.26 

SIWZ może także dotyczyć wydłużenia spłaty kredytu poza 31.01.2026 r. Zamawiający takiej zmiany 

nie przewiduje jednak jej nie wyklucza. Wprowadzenie zmian, o których mowa w SIWZ w pkt 4.2.26 w 

tym wydłużenie okresu spłaty kredytu poza 31.01.2026 r. wymagać będzie akceptacji obu stron. 

 

Pytanie: 

Czy planowany na 29.02.2016 r. termin uruchomienia kredytu jest ostatecznym terminem wypłaty 

kredytu? Jeśli nie to prosimy o jego podanie.    

Odpowiedź:  

Termin 29.02.2016 to planowany termin uruchomienia kredytu. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje w przypadku przedłużających się procedur związanych z ustanowieniem 

zabezpieczenia  przesunięcie ostatecznego  terminu uruchomienia kredytu?  

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie: 

Czy  kary umowne o których mowa w „Istotnych postanowieniach przyszłej umowy kredytu”  muszą 

być stosowane ponieważ kodeks cywilny przewiduje je dla świadczeń niepieniężnych, a kredyt jest 

zobowiązaniem typowo pieniężnym.   

Odpowiedź:  

Zgodnie z uzasadnieniem w wyroku SN z 15 maja 2014 r. Sygn. akt IV CSK 508/13 w przypadku 

świadczeń pieniężnych wykluczono jedynie (w judykaturze)  kumulatywne zastrzeganie – na wypadek 

opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego – obowiązku zapłaty określonej sumy 

pieniężnej oraz odsetek ustawowych przewidzianych w art. 481 § 1 k.c. W takim wypadku przyjęto w 

orzecznictwie, że wierzyciel powinien ograniczyć się tylko do pobrania stosownej sumy pieniężnej 

tytułem sankcji umownej (uzasadnienie wyroku SN z 12 maja 1997 r., I CKN 114/97, OSNC 1997, nr 

12, poz. 193). Należy więc przyjąć, że w ramach swobody umów kara umowna może być skutecznie 

zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

W niniejszej umowie kara umowna ma taki właśnie charakter. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje otwarcie rachunku bieżącego u Wykonawcy ? 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Pytanie: 

Czy umowa z MOW NFZ, która ma być zabezpieczeniem spłaty przedmiotowego kredytu jest i 

pozostanie wolna od jakichkolwiek obciążeń w okresie kredytowania?     

Odpowiedź:  

Jest wolna  i poza ustanowionym zabezpieczeniem pozostanie wolna. 
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Pytania: 

Jakie cele/przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane ze środków przedmiotowego kredytu?  

Modernizacja budynku przy ul. Emaus  oraz zakup sprzętu i wyposażenia do tego budynku oraz aparatu 

RTG 

Prosimy też o podanie w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia, odrębnie informacji:   

a) czy jest ono rozliczane w wartości netto czy brutto (brak możliwości odzyskania podatku VAT), 

Odpowiedź: 
W wartości brutto. 

 

b) łącznej wartości przedsięwzięcia netto/brutto oraz źródeł jego finansowania: środki własne, dotacje, 

kredyt i inne (jakie?) 

Odpowiedź: 
Modernizacja budynku przy ul. Emaus – 2 707 000 zł, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia 293 

000 zł z kredytu. 

 

c) jaki jest aktualny rzeczowy i finansowy etap realizacji przedsięwzięcia (z podaniem łącznej wartości 

poniesionych nakładów i ich źródeł - środki własne, dotacje, kredyty i inne)?   

Odpowiedź: 
Jednostka posiada projekt budowlany wraz ze stosownymi pozwoleniami. 

 

d) czy środki własne finansujące przedsięwzięcie zostały wniesione/wydatkowane, jeśli tak to w jakiej 

wysokości?   

Odpowiedź: 
Tak, w wysokości 24 722,00 zł. 

 

e) czy Zamawiający posiada wszystkie zgody, pozwolenia administracyjno-prawne, uzgodnienia 

środowiskowe  wymagane do realizacji przedsięwzięcia – jeśli  są wymagane? 

Odpowiedź: 
Tak, posiada prawomocne pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada certyfikaty (akredytacyjne, ISO, inne)? 

Odpowiedź: 
Tak, posiada certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia a ponadto certyfikaty: 

a) Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie: 

• udzielania świadczeń opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruch, 

anestezjologii i intensywnej terapii oraz Rehabilitacji medycznej, 

• świadczenia usług ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chirurgii urazowo 

- ortopedycznej i rehabilitacji leczniczej, 

• udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. 

b) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. 

c) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Jakością zgodnie z wymaganiami PN ISO/IEC 

27001-12. 

d) Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. 

Ponadto 2009 roku wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. 

 

Pytanie: 

W poniższych pytaniach prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi:  

1 czy występuje dostosowanie budynków i pomieszczeń do wymogów sanitarnych określonych przez 

MZ: 

a) występuje dostosowanie lub niezbędne nakłady na dostosowanie budynków i pomieszczeń do 

wymogów sanitarnych określonych przez MZ stanowią mniej niż 10% rocznych przychodów, 

b) występuje częściowe dostosowanie – niezbędne nakłady na dostosowanie budynków i pomieszczeń 

do wymogów sanitarnych określonych przez MZ stanowią powyżej 10% rocznych przychodów, 

c) brak obecnie dostosowania, jednak istnieje plan dostosowania budynków i pomieszczeń do  

wymogów sanitarnych określonych przez MZ, 

Odpowiedź:  

b). 

2  jaki jest wskaźnik wykorzystania łóżek:  

a) 80% i powyżej 

b) (70%-80%> 

c) 70% i poniżej 

d) nie dotyczy. 
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Odpowiedź:  

w zakresie rehabilitacji medycznej: odpowiedź a) w zakresie leczenia szpitalnego. odpowiedź c) 

Pytanie: 

 jaka jest  struktura wiekowa kontraktów z NFZ :                                                                        

a) wartość kontraktów obowiązujących przez co najmniej 2 lata obrotowe stanowi powyżej 50%      

wartości wszystkich zawartych kontraktów,  

b) wartość kontraktów obowiązujących przez co najmniej 1 najbliższy rok obrotowy i krócej niż 2  

najbliższe lata obrotowe stanowi powyżej 50% wartości wszystkich kontraktów,  

c) wartość kontraktów obowiązujących krócej niż 1 najbliższy rok obrotowy stanowi powyżej 50% 

wartości wszystkich kontraktów. 

Odpowiedź:  
a). 

4  jaki jest poziom pozyskiwanych środków finansowych powtarzających się (innych niż środki z NFZ, 

inne źródła cykliczne to: sprzedaż pracodawcom, sprzedaż pozostałym jednostkom, pozostałe 

przychody operacyjne – tylko w zakresie np. wydzielonej działalności innej niż lecznicza, dzierżawa 

wolnej powierzchni, sprzętu, świadczenie zewnętrznych usług remontowych i innych:  

a) 15% i powyżej przychodów;  b) <5%-15%) przychodów; c) poniżej 5% przychodów,  

Odpowiedź: 

c). 

 

Pytanie: 

Jaka jest wartość kontraktów (według umów z NFZ) w porównaniu do poprzedniego roku – wyższa/ 

niższa i o ile procent?  

Odpowiedź: 

Zestawienie wartości umów (aneksów) na 2015 rok oraz na I półrocze 2016  zawiera załącznik nr 13 do 

specyfikacji. 

 

Pytanie: 

Jaki jest stopień realizacji kontraktów z NFZ za ostatni rok obrotowy nadwykonania/niewykonania do 

sumy podpisanych kontraktów? 

Odpowiedź:  
za rok 2014 nadwykonania wyniosły 2,47% do wartości wszystkich umów z MOW NFZ. 

Pytanie: 

Jaki jest poziom zapłaty przez NFZ za nadwykonania (za ostatni rok obrotowy)  w porównaniu do 

zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych w przeszłości ?   

Odpowiedź:  
Za rok 2014 zapłata za nadwykonania wyniosła  40% wartości nadwykonań. 

Pytanie: 

Jaki jest poziom pozyskania środków publicznych na określone cele w ostatnim  i bieżącym roku 

obrotowym (realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia , remonty i inne cele inwestycyjne, 

w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, realizacja projektów współfinansowanych ze środków 

UE oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne cele)?   

Odpowiedź: 

Jednostka w 2014 roku otrzymała dotacje z Budżetu Województwa Małopolskiego oraz ze środków 

PFRON będących w dyspozycji Budżetu Małopolskiego w łącznej wysokości 329 494 zł, natomiast w 

bieżącym roku z Budżetu Województwa w kwocie 343 399 zł. 

 

Pytanie: 

Jakie pozycje zawierają inne przychody operacyjne?  

Odpowiedź: 

Pozostałe przychody operacyjne 
Wysczególnienie rok 2014 01.01-30.09.2015 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 160,00  -    

…………………………………………………………. 1 160,00 0,00 

b) dotacje -    -    

c) inne przychody operacyjne 1 056 833,44  946 752,43  

Umorzone zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 32 806,33 44 625,62 

Darowizny rzeczowe i pieniężne 3 120,00 3 842,03 

Pozostałe przychody operacyjne 191,40 4 335,51 

Roz.rezer.na skł.maj.i należ.-odp.aktul. 56 325,79 80 414,81 

Zwr.zasądz.kosz.sąd.,zwr.nadpł.podat. 3 411,36 0,00 

Nadwyż.środ.pienięż.i maj.obr.i trwał. 3 210,64 272,70 

Refund.wynagr.osób niepeł.przez PFRON 243 901,28 195 039,60 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej` 
(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  

  
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

Korekta amort.prawa wiecz.użytk.gruntu 25 183,13 18 887,40 

Przychody z tyt.umów rezydenckich 543 954,48 465 972,85 

Poz.przych.oper.-zaokraglenia w magazynie 133,31 3,94 

Wynagrodz.płatnika-ZUS,PIT-4 2 400,06 1 770,91 

Przychody z tyt.specjalizacji 21 550,00 14 700,00 

Przychody z tyt. kar umownych i zatrz.wadiów 7 821,28 7 311,99 

Rabat naturalny-cement z Johnson 2 376,00 0,00 

Rozw.rezerw na zobowiązania 0,00 30 672,00 

Przychody z tyt.korekt zus z lat ubiegłych 1 139,70 0,00 

Kor.amort.środ.trw.dofinans.z zewn. 8 390,74 5 540,31 

Przych.z tyt.wpłat osób dostarcz.dowód ubezp.po terminie 0,00 0,00 

Przych.z tyt.sprzed.zbędnych materiałów i złomu 2 840,21 200,00 

Korekta amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 11 256,22 1 814,94 

Przychody dot. lat ubiegłych 0,00 0,00 

Kor.amort.środ.trw.-dofinans.termomoderm.bud.nr 2 7 500,000 5 625,000 

Kor.amort.środ.trw.-dofinans.rozb.i adamp.bud.nr 3 13 751,89 10 313,91 

Przych.z tyt.zwrotu wydatków z Unii Europejskiej 0,00 0,00 

Kor.amort.środ.trw.-dofinans.rozb.i adapt.bud.nr 5 5 899,07 4 424,31 

Korekta amort. środków trwałych przeks. z Funduszu Zaloż. - art.8 ustawy 

o dz.lecz 48 676,05 35 980,34 

Korekta amort. Śr. trwałego-przebudowa dźwigów szpit. w bud.nr 2 6 568,20 4 926,15 

Korekta amort. zbiornika retencyjnego  3 607,10 2 705,31 

Korekta amort. Śr. Trwał.-przebudowa dźwigów szpit. w bud.nr 1 819,20 7 372,80 

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 057 993,44  946 752,43  

 
Pytanie: 

Jaka była kwota spłat kredytów i pożyczek oraz płatności z tytułu leasingu finansowego za III kwartały 

2015 r. ?  

Odpowiedź: 

jednostka nie posiada i posiadała kredytów, spłata pożyczki wyniosła za styczeń-wrzesień 2015 roku  

kwotę 23 620,09 zl, za styczeń-wrzesień 2014 roku – kwotę 39968,44 zł natomiast  płatności z tyt. 

leasingu finansowego wyniosły 38066,00 zł za styczeń-wrzesień 2015 roku oraz 50 771,09 zł za 

styczeń-wrzesień 2014 roku. 

 

Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:  

1) opinię Rady Społecznej dotyczącej  zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. 

Odpowiedź: 

Opinia stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

2) wykaz ewentualnych zaangażowań Zamawiającego z tytułu kredytów, transakcji skarbowych, z 

podaniem aktualnego zadłużenia bilansowego i pozabilansowego, daty całkowitej spłaty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich zaangażowań, posiada zaangażowania z tytułu leasingu finansowego, 

kwoty na dzień zawiera załącznik. 

Pytanie: 

3) kontrakt z NFZ mający stanowić zabezpieczenie kredytu. 

Odpowiedź: Zestawienie wartości umów (aneksów) na 2015 rok oraz na I półrocze 2016  zawiera 

załącznik nr 13 do specyfikacji. Obecne umowy z MOWNFZ obowiązują od 2011 roku, do każdej 

umowy kilka razy w ciągu roku zawierane są aneksy, w przypadku zmiany obowiązujących Zarządzeń 

Prezesa NFZ lub w przypadku zmiany planu rzeczowo-finansowego. 

 

Pytanie: 

4) umowę o dofinansowanie ze środków UE, jeżeli realizowane cele inwestycyjne są finansowane z 

dotacji unijnych. 

Odpowiedź: 

Nie są realizowane. 

 

Pytanie: 

5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o braku zaległości – nie 

starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia przetargu. 

Odpowiedź: 
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Zaświadczenia z listopada 2015 roku stanowią załączniki do specyfikacji nr 11 i 12. 

 

Pytanie: 

6) aktualnej (np. na 30.09.2015 r.) struktury należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług z 

podziałem na należności i zobowiązania terminowe oraz przeterminowane: do 30dni, od 31–90 dni, 

od 90 – 360 dni i powyżej 360 dni. 

Odpowiedź: 

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.09.2015 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

7) uchwały/zarządzenia organu zatwierdzającego roczne sprawozdania finansowe za rok 2013 i 2014 

r.  oraz o podziale/przeznaczeniu zysku za te lata. 

Odpowiedź: 

Dokumenty stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

8) sprawozdania finansowe za  III kwartał 2014 r. – bilans i rachunek wyników wraz z informacją o 

wysokości spłat w tym okresie rat kredytów, pożyczek, leasingu finansowego. 

Odpowiedź: 

Bilans i rachunek wyników stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi 

 

Pytanie: 

9) biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie posiada wskazanych dokumentów. Kredyt ma przeznaczenie na inwestycje, 

modernizację. 
 
Pytanie: 

10) prognozy finansowe na lata kredytowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie posiada wskazanych dokumentów. 

 

Pytanie: 

11) wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z podanie nazwy, numer Regon.  

Odpowiedź: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki 

zdrowotnej, którego właścicielem jest Województwo Małopolskie. Nie jest powiązana  kapitałowo 

i organizacyjnie z żadnymi jednostkami. 

 

Pytanie: 

Z uwagi na świąteczny okres, który skraca realny czas na analizę transakcji, zwracamy się z prośbą 

o przesunięcie terminu złożenia oferty z 08.01.2016 r. na  15.01.2016 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie: 

Struktura czasowa przeterminowanych zobowiązań i należności na 30.09.2015r.  

Odpowiedź: 

Zawiera załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014. 

Odpowiedź: 

zawiera załącznik do niniejszej odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Zestawienie zobowiązań uzupełnione o nazwy instytucji finansujących. 

Odpowiedź: 

Zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, umowa leasingu finansowego z MEDFINANCE S.A ul. Piłsudskiego 76 Łódź. 

 

Pytanie: 
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Opinia bankowa (jeśli są rachunki w innych bankach) oraz opinie o zaciągniętym kredycie oraz umowie 

leasingu finansowego / oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań. 

Odpowiedź: 

Jednostka posiada tylko rachunki w PKOBP, który zadaje pytanie . Zamawiający oświadcza, iż 

terminowo reguluje zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego. Jednostka nie posiada 

żadnych zobowiązań wymagalnych niezapłaconych. 

 

Pytanie: 

Umowa z NFZ nr 061/100018/SZP/01/2011 wraz z wszystkimi aneksami. 

Odpowiedź: 

Zestawienie wartości umów (aneksów) na 2015 rok oraz na I półrocze 2016  zawiera załącznik nr do 

specyfikacji. Obecnee umowy z MOWNFZ obowiązują od 2011 roku, do każdej umowy kilka razy 

w ciągu roku zawierane są aneksy, w przypadku zmiany obowiązujących Zarządzeń Prezesa NFZ lub 

w przypadku zmiany planu rzeczowo-finansowego. 

 

Pytanie: 

Aktualny statut SPZOZ. 

Odpowiedź: 

Zawiera załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Informacja o strukturze i źródłach pozostałych przychodów operacyjnych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź - to tabela do udzielonych powyżej odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Informacja o realizowanym programie inwestycyjnym, o którym mowa w SIWZ (wartość 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, udział własny i źródła jego finansowania). 

Odpowiedź: 

Odpowiedź – udzielona w powyższych odpowiedziach. 

 

Pytanie: 

Projekcje finansowe (rachunek wyników i bilans) na okres kredytowania. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź – udzielona w powyższych odpowiedziach. 

 

Pytanie: 

Czy można przyjąć pierwotne założenie spłaty kredytu w równych rat kapitałowych (z utrzymaniem 

zastrzeżenia możliwości zmiany harmonogramu przez zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy w przypadku jeśli umowa, o której mowa w pkt 20 SIWZ nie spełni wymogu opisanego w pkt 21 

SIWZ, Zamawiający ustanowi inne zabezpieczenie kredytu spełniające ten wymóg. 

Odpowiedź: 

Umowa spełnia wymóg, na chwilę obecną Zamawiający nie zakłada ustanowienia innego 

zabezpieczenia. 

 

Pytanie: 

W jakich bankach Zamawiający posiada rachunki bankowe? 

Odpowiedź: 

PKO BP. 

 

Uwaga: 

Zamawiający załącza do odpowiedzi skan aneksu (MOWNFZ) - na 2016 rok do umowy 

061/100018/SZP/01/2011. 

 

Dyrektor 

                                                           Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                         mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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