
 
 
 
 
Z/DZP/56/2012                                                                          Warszawa, dnia 09.08.2012 r. 
 
 
Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym    

na: „na: „na: „na: „Pełną obsługę bankową wraz z przyznaniem kredytu w rachunku Pełną obsługę bankową wraz z przyznaniem kredytu w rachunku Pełną obsługę bankową wraz z przyznaniem kredytu w rachunku Pełną obsługę bankową wraz z przyznaniem kredytu w rachunku 
bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 3 latbieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 3 latbieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 3 latbieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 3 lat””””        

 sygnatura akt  sygnatura akt  sygnatura akt  sygnatura akt 11115555/DZP/2012/DZP/2012/DZP/2012/DZP/2012, , , , numer ogłoszenia: numer ogłoszenia: numer ogłoszenia: numer ogłoszenia: 111170003 70003 70003 70003 ---- 2012 2012 2012 2012    
    
    
    Na podstawie art. 38 ust. Na podstawie art. 38 ust. Na podstawie art. 38 ust. Na podstawie art. 38 ust. 1 i1 i1 i1 i    2 2 2 2 ustawy Prustawy Prustawy Prustawy Prawo Zamówień Publicznychawo Zamówień Publicznychawo Zamówień Publicznychawo Zamówień Publicznych    z dnia z dnia z dnia z dnia                                                                         

29 stycznia 2004 r. (29 stycznia 2004 r. (29 stycznia 2004 r. (29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ) ) )     w związku w związku w związku w związku 

ze ze ze ze zzzzgłoszgłoszgłoszgłoszonymi zapytaniami w dniu 7onymi zapytaniami w dniu 7onymi zapytaniami w dniu 7onymi zapytaniami w dniu 7    i 8 i 8 i 8 i 8 sierpnia sierpnia sierpnia sierpnia 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co 

następuje:następuje:następuje:następuje:    

    

Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1::::    

Odnośnie: 
„c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na własny rachunek - bez opłat, 
d) wypłacie gotówkowej z własnego rachunku – bez opłat lub prowizji,” 
Czy Zamawiający dopuszcza wygodniejszą formę realizacji wpłat gotówkowych w postaci 
zamkniętej? Oferent ma na myśli usługę inkasa samochodowego, za pomocą którego 
według harmonogramu we wskazanym przez Zamawiającego punkcie, przyjmowana jest 
wpłata zamknięta, która w dalszej kolejności jest księgowana na wskazanym rachunku 
bankowym. 
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź::::        

Zamawiający dopuszcza w/w formę realizacji wpłat gotówkowych. 

    

Pytanie 2:Pytanie 2:Pytanie 2:Pytanie 2:    

Odnośnie: 
„l) identyfikacji wpłat masowych,” 
Jakie dokładnie zastosowanie usługi identyfikacji wpłat masowych ma Zamawiający na 
myśli? Prośba o podanie ilości uznań oraz ilości podmiotów/źródeł pochodzenia środków. 
Prośba o podanie wartości średniej pojedynczego uznania. Prośba o podanie oczekiwanej 
ilości informacji występujących w raportach z identyfikacji wpłat masowych. 
Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:    

Automatyczny i efektywny proces identyfikacji płatników płatności przychodzących. 

Zmniejszenie pracochłonności związanej z uzgadnianiem stanu należności w systemie 

księgowym oraz minimalizację prawdopodobieństwa błędnych księgowań. Średnia ilość 

uznań w m-cu na rachunku podstawowym – 100 – 150. Średnia ilość uznań w m-cu na 



pozostałych rachunkach 190-260, średnia ilość podmiotów  i źródeł pochodzenia środków 

50-150, średnia wartość pojedynczego uznania 5.000,00 zł – 50.000,00 zł. Oczekiwane 

informacje – źródło pochodzenia płatności, opis, identyfikator transakcji, data waluty, data 

księgowania, nr r-ku płatnika. 

    

Pytanie 3:Pytanie 3:Pytanie 3:Pytanie 3:    

Odnośnie: 
„16.3 Oferty należy składać w opakowaniach opisanych w pkt 16.1 Specyfikacji, do dniado dniado dniado dnia    
14.08.201214.08.201214.08.201214.08.2012    r.r.r.r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, 
która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 
13.00.” 
Ze względu na dramatycznie krótki czas przygotowywania dokumentacji, 
przeprowadzenia analiz na potrzeby oferty o raz złożenia kompletnej oferty na obsługę 
Szpitala, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej do dnia 22 sierpnia 
2012 roku. 
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź::::    

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 

    

Pytanie 4:Pytanie 4:Pytanie 4:Pytanie 4:    

Odnośnie: 
„10. Zabezpieczenia– Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia przyznanego kredytu                 
w postaci: 
- sądowy zastaw rejestrowy ustanowiony na zawartej z NFZ umowie o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej – obowiązującej w okresie obowiązywania umowy 
kredytowej aktualizowany co roku.” 
Prośba o informację nt. przewidywanej wielkości kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w kolejnych 3 latach (podstawa zabezpieczenia kredytu). 
Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:    

Nie mniejszy niż w 2012 roku tj. 34 000.000,00 zł. 

    

Pytanie 5Pytanie 5Pytanie 5Pytanie 5::::    

W treści SIWZ Zamawiający określa, że umowa kredytowa o kredyt w rachunku 

bieżącym ma zostać zawarta na okres 36 miesięcy. Kredyt w rachunku bieżącym jest 

kredytem krótkoterminowym udzielanym przez banki na 12 miesięcy z możliwością 

przedłużenia na następny okres kredytowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający 

może zmienić zapisy SIWZ, aby termin spłaty kredytu upływał po 36 miesiącach, 

natomiast istniałaby konieczność zbadania zdolności kredytowej oraz odnowienia kredytu 

po każdych kolejnych 12 miesiącach, aż do upływu łącznego okresu 36 miesięcy w formie 

aneksu do umowy. 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź::::    

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę. 



Pytanie 6:Pytanie 6:Pytanie 6:Pytanie 6:    

Czy Zamawiający mógłby ustanowić dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu oprócz 

sądowego prócz sądowego zastawu rejestrowego na kontrakcie NFZ? Czy w grę wchodzi 

hipoteka na którejś z nieruchomości szpitalnych? 

Odpowiedź 6:Odpowiedź 6:Odpowiedź 6:Odpowiedź 6:    

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu tj. ustanowienie 

hipoteki na nieruchomości przy ul Puławskiej 87/89, 00-744 Warszawa - Przychodnia 

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 

 

PytanPytanPytanPytanie 7:ie 7:ie 7:ie 7:    
Prosimy o doprecyzowanie zapisów ujętych w przedmiocie zamówienia :    
a) obsłudze systemów bankowości elektronicznej:  
- czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max 1 godzina od zgłoszenia problemu 
przez Zamawiającego, 
Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zgłaszania problemu w godzinach pracy infolinii, 
tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20, oraz w soboty  w godzinach 8 – 16 ? 
Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :    

Tak, Zamawiający akceptuje w/w możliwość. 

 

b) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, 
Ile przelewów zagranicznych oraz w jakiej wysokości Zamawiający przewiduje 
wykonywać w ciągu miesiąca? 
Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :    

Zamawiający przewiduje wykonywać w ciągu roku do 5 przelewów zagranicznych. 
  
c) możliwości elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków 
bankowych z każdego systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie, (…) 
Prosimy o doprecyzowanie pojęć: „każdego systemu” (czy chodzi o system 
Windows/Linux, czy też system/program księgowy), oraz „ w ustalonym i zatwierdzonym 
formacie ” (kto ma ustalić i zatwierdzić format; czy Zamawiający akceptuje następujące 
formaty: XML oraz MT940). 
Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :    

„Każdego systemu” – system Windows. 

„W ustalonym i zatwierdzonym formacie ” – Zamawiający akceptuje formaty PDF, XML, 

XLS. 

Zamawiający ustali i zatwierdzi format. 

    

Pytanie 8:Pytanie 8:Pytanie 8:Pytanie 8:    

Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych: NIP, Regon.    

Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :    
Zamawiający w załączeniu udostępnienie aktualne dokumenty prawne: NIP, Regon. 
    



Pytanie 9Pytanie 9Pytanie 9Pytanie 9::::    

Czy Zamawiający przedstawi Uchwałę odpowiedniego organu o wyrażeniu zgody na 

zaciągnięcie kredytu i ustanowieniu prawnego zabezpieczenia: przed podpisaniem umowy 

bądź przed uruchomieniem kredytu? 

Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :Odpowiedź :    
Zamawiający w załączeniu udostępnienia Uchwałę Nr 1481/176/12 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 10 lipa 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
obrotowego w rachunku bieżącym. 
  
Pytanie 10Pytanie 10Pytanie 10Pytanie 10::::    

Czy Zamawiający zaakceptuje następujące dodatkowe zabezpieczenie transakcji:    
• Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,  
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (do kwoty kredytu wraz z 

należnymi odsetkami)? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie akceptuje w/w dodatkowych zabezpieczeń transakcji. 
 
PyPyPyPytanie 11tanie 11tanie 11tanie 11::::    
Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu z opłatami, 
nie starsze niż 1 miesiąc. 
Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:        
Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnych zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu 
z opłatami, nie starsze niż 1 miesiąc. 
 
Pytanie 12Pytanie 12Pytanie 12Pytanie 12::::    
Prosimy o przedłożenie kopii podpisanej bieżącej umowy z NFZ stanowiącej 
zabezpieczenie kredytu (z widocznym numerem, wartością oraz okresem obowiązywania). 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający w załączeniu udostępnienia Aneks nr 2/2012 z NFZ.    
    
PytaniePytaniePytaniePytanie 13 13 13 13::::    
Prosimy o podanie informacji w zakresie możliwości  ustanowienia prawnego  
zabezpieczenia kredytu. Zgodnie z SIWZ  Zamawiający dopuszcza  zastosowanie  
prawnego zabezpieczenia wnioskowanego kredytu tylko  w formie sądowego zastawu 
rejestrowego ustanowionego na zawartej z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – obowiązujący w okresie trwania umowy kredytowej aktualizowany co roku.  
Obecnie zgodnie z przedłożoną dokumentacją kredytową , kontrakt z NFZ stanowi 
prawne zabezpieczenie   kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 
1.500.000,00 zł udzielonego przez Nordea Bank Polska SA.  
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Patrz odpowiedź na pytanie 6. 
 
 



Pytanie 14Pytanie 14Pytanie 14Pytanie 14:::: 
Prosimy o dostarczenie aktualnych danych finansowych Zamawiającego-I półrocze 2012 r. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający w załączeniu udostępnienia bilans i rachunek zysków i strat za I półrocze 
2012 r.    
    
Pytanie 15Pytanie 15Pytanie 15Pytanie 15:::: 
Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań – stan na I/II 
kwartał 2012 r. W przypadku występowania zobowiązań prosimy o informację czy są one 
regulowane terminowo. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający w załączeniu udostępnienia w/w dokumenty. Zobowiązania regulowane są 
w miarę posiadanych środków.    
    
Pytanie 16Pytanie 16Pytanie 16Pytanie 16::::  
Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania  i podziale 
wyniku za 2010 i 2011 rok? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający w załączeniu udostępnia w/w dokumenty. 
    
Pytanie 17Pytanie 17Pytanie 17Pytanie 17::::  
Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie posiada w/w opinii bankowej. 
 
Pytanie 18Pytanie 18Pytanie 18Pytanie 18::::  
W przypadku posiadania kredytów i pożyczek (długo i krótkoterminowych) przez 
Zamawiającego, prosimy o podanie ich bieżącego stanu w zestawieniu zawierającym: 
nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie, okres 
kredytowania oraz zabezpieczenie. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający w załączeniu udostępnienia sprawozdanie.     
    
Pytanie 19Pytanie 19Pytanie 19Pytanie 19::::  
W zakresie danych finansowych prosimy o szczegółowe wyjaśnienie pozycji z rachunku 
wyników za 2011 rok  - „Inne przychody operacyjne – Pożyczka z MZ w wysokości 
1.925.677,18 zł.”. Czy jest to zwrotna pożyczka oraz dlaczego wykazana została w tej 
pozycji? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
- 1.531.927,18 zł umorzenie pożyczki przez BGK, 
- 393.750,00 zł umorzenie pożyczki przez Urząd Marszałkowski. 
    
    
    



    
Pytanie 20Pytanie 20Pytanie 20Pytanie 20::::  
W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki 
jest ich poziom w roku bieżącym,  jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została 
uznana przez NFZ. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie posiada nadwykonań. 
 
Pytanie 21Pytanie 21Pytanie 21Pytanie 21::::  
Czy Zamawiający może przedstawić bardziej szczegółowo cel kredytowania?  
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Celem zaciągnięcia kredytu jest pokrycie bieżących płatności. 
 
Pytanie 22Pytanie 22Pytanie 22Pytanie 22::::  
Prosimy o wskazanie planowanego terminu uruchomienia kredytu.  
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Planowany termin uruchomienia kredytu to 01.09.2012 r. 
    
Pytanie 23Pytanie 23Pytanie 23Pytanie 23::::  
Czy prowizja przygotowawcza płatna będzie z kwoty kredytu? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Prowizja przygotowawcza będzie płatna z kwoty kredytu. 
    
Pytanie 24Pytanie 24Pytanie 24Pytanie 24::::  
Na jaki dzień miesiąca ma przypadać spłata odsetek? Czy może to być standardowo 
przyjęty ostatni dzień miesiąca? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Tak. 
Pytanie 25Pytanie 25Pytanie 25Pytanie 25::::  
Czy Zamawiający dopuści następujące określenie zmian stawki WIBOR 1M w umowie?:  
„Zmiany oprocentowania kredytu następują w trybie miesięcznym poprzez zmianę stawki 
WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni 
roboczych miesiąca poprzedzającego. Stawka WIBOR 1M zaokrąglana jest do dwóch 
miejsc po przecinku i powiększana o stałą marżę Wykonawcy. Zmienione oprocentowanie 
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.”  
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26Pytanie 26Pytanie 26Pytanie 26::::  
Zamawiający przyjął w ofercie sposób liczenia odsetek oparty na 30-dniowym miesiącu/ 
360 dni w roku. Czy w przypadku wybrania oferty Banku, Zamawiający dopuści sposób 
obliczania odsetek oparty na rzeczywistej liczbie dni w miesiącu, 365 dni w roku? 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 27Pytanie 27Pytanie 27Pytanie 27::::  
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20 sierpnia 2012 r. 
Uzasadniamy swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej 
Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie 
finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Ze 
względu na brak bieżących danych finansowych oraz wystosowane zapytania, analiza ta 
jest utrudniona do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co 
ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i może się przyczynić 
się do wzrostu ceny kredytu. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź:     
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 

 

 

            DYREKTORDYREKTORDYREKTORDYREKTOR    

        Andrzej MazurAndrzej MazurAndrzej MazurAndrzej Mazur    

 

 

 

 

    

    

 
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:    
Marta Bachańska 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95 
tel./fax 022 825 20 31 w. 355, 
e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl 

 


