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dot. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na udzielenie "usługi kredytu długoterminowego /
pożyczki długoterminowej złotówkowej na okres 5 lat w kwocie 1000000,00 złotych (słownie: jeden
milion złotych), stanowiącej raty kapitału wraz z odsetkami" dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytana o następującej treści:

Część II
1) Prosimyo wskazanie, jakie działania podejmuje Zamawiającyw celu zbilansowania działalności Szpitala?

Odp. SPSR -podjął działania w celu zbilansowania działalności Szpitala: zwiększenie kontraktu na
usługi medyczne w lecznictwie szpitalnym i poradniach specjalistycznych, wykup nadwykonań
przez NFZi dofinansowanie od 2019r przez organ założycielski - Gmina Nowogard.

2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 23. Wykonawca wskazuje, że pytanie dotyczyło dnia wydania pożyczki, a

nie dnia zapłaty raty. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień

obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. SPSR - dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

3) W związku z udzieleniem niejednoznacznej odpowiedzi na pytanie nr 30, prosimy o wskazanie, czy pierwszy okres

rozliczeniowy rozpocznie się w dniu uruchomienia środków i zakończy się ostatniego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym uruchomiono środki.

Odp. SPSR - ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego,
w którym nastąpiło wydanie pożyczki, jeśli wydanie pożyczki nastąpiło w okresie od l-go do 15-go
dnia miesiąca kalendarzowego.
Jeśli wydanie pożyczki nastąpił w okresie od 16-g0 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego to
pielWsze rozliczenie rozpocznie się ostatniego dnia kalendalZowego następnego miesiąca •

4) Prosimyo potwierdzenie, że kolejne okresy rozliczeniowebędą liczone od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Odp. SPSR - tak kolejne okresy rozliczeniowe będą liczone od pielWSZegOdo ostatniego dnia miesiąca.

5) Wobec faktu, że SIWZ nie określa jak należy rozumieć określenie ,,odsetki ustawowe" prosimy o potwierdzenie, że będą

one rozumiane adekwatnie do formy działalnościWykonawcy, co oznacza, że dla Wykonawców będących bankami będą to

odsetki ustawowe za opóźnienie, a dla pozostałych instytucji finansowych będą to odsetki ustawowe za opóźnienie w

transakcjach handlowych.

Odp. SPSR - tak dla Wykonawców będących bankami będą to odsetki ustawowe za opóźnienie, a dla
pozostałych instytucji finansowych będą to odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach

h_l~m. \nI



6) Prosimy o udostępnienie wzoru umowy cesji wierzytelności ustalonego przez NFZ o/Szczecin. Wykonawca przy tym

wskazuje, że w jego długolebliej praktyce nie zdarzyło się dotąd, aby którykolwiek z oddziałów wojewódzkich NFZ

dysponował własnym wzorem umowy cesji, dlatego prosimy o zweryfikowanie niniejszej odpowiedzi i ewentualnie o

przesłanie takiego wzoru umowy.

Odp. SPSR - w załączeniu wzór NFZ o ISzczecin.

7) Prosimyo jednoznacznewskazanie, że zabezpieczeniaobejmą również ewentualne odsetki za opóźnienie.

Odp. SPSR - zabezpieczenia nie obejmą odsetki za opóźnienie. Nie przewidujemy takiego zdarzenia

finansowego.,.

8) Prosimy o potwierdzenie, że dla celów obliczeniowych należy przyjąć średnią stawkę WIBOR 1M z 10 ostatnich dni

czerwca, czyli 1,64 %.

Odp. SPSR należy przyjąć średnią stawkę WIBOR 1M z 10 ostatnich dni czerwca, czyli 1,64 %.

9) Prosimy o zmianę warunków konkursu poprzez wskazanie, że stawka WIBOR 1M będzie aktualizowana wg notowania z

konkretnego dnia miesiąca np. z pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. Wykonawca wskazuje, że wahania

notowań są niewielkie i bardzo rzadkie, co oznacza, że ryzyko dla Zamawiającego jest niewielkie, a może się przełożyć na

wysokość ceny finansowania, z uwagi na nietypowy mechanizm liczenia odsetek, który generuje dodatkową ilość pracy po

stronie Wykonawcy.

Odp. SPSR do 'oferty należy przyjąć średnią stawkę WIBOR 1M z 10 ostatnich dni czerwca, czyli 1,64 %.

W umowie z przyszłym Wyko.nawcąjesteśmyw stanie zaakceptbwać, że stawka WIBOR 1M będzie

aktualizowana wg notowania z konkretnego dnia miesiąca, tj. z pierwszego dnia nowego okresu

rozliczeniowego

10) Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający oczekuje równych rat kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z

odpowiedzią na pytanie nr 120, czy też równych rat kapitałowych i malejących rat odsetkowych, zgodnie z odpowiedzią na

pytanie nr 62.

Odp. SPSR - tak, Zamawiający oczekuje równych rat kapitałowo-odsetkowych.

11) W związku z odpowiedzią na pytanie nr 86,prosimy o udostępnienie zgody NFZ.

Odp. SPSR - w załączeniu wzór NFZ o ISzczecin. Zgoda i cesja będzie podpisana po wyborze

Wykonawcy i załączona do umowy pożyczki przed jej podpisaniem.

12) W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie 103 lit. a) i c), ponownie zwracamy się z prośbą o wskazanie:

a) Jeśli negocjacje będą prowadzone z wybranymi oferentami, prosimy o wskazaniekryterium tego wyboru,

b) Co stanowić będzie kryterium oceny ofert w negocjacjach (czy będzie to tylko cena, czy także inne warunki?).

Odp. SPSR - przede wszystkim cena.

13) W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie 104 lit. a), b) i c), ponownie zwracamy się z prośbą o wskazanie:

a) Czy negocjacje będą polegały na złożeniu dodatkowej oferty na piśmie w tenninie oznaczonym przez

Zamawiającegoczy na usblym złożeniu oferty popartej odpowiednim protokołem?

b) W przypadku zastosowania formy licytacji, czy składanie ofert w trakcie licytacji odbędzie się w drodze ustnej czy

pisemnej?

c) Czy negocjacje zakończą się z chwiłą licytacji i na tej podstawie nastąpi wyłonienie Wykonawcy, z którym

zostanie podpisana umowa?

Odp. SPSR - po pozytywnych negocjacje złożenie dodatkowej oferty na piśmie w terminie oz

Zamawiającego
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14) W związku z odpowiedzią na pytanie 144, prosimy o wskazanie, naliczania jakich opłat Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca wskazuje, że warunki konkursu nie regulują kwestii dodatkowych opłat, dlatego prosimy o uściślenie

odpowiedzi na ww. pytanie.

Odp. SPSR - tak jak w SIWl, tj.
IX. OPIS SPOSOBUOBUCZENIACENYOFERlY
1. VIIykonawcaw przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną i jednoznaczną.
2. W cenę oferty należy wkalkulować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie
z zakresem określonym w rozdziale ID zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia).
3. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji
zamówienia, także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty.
4. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15) Prosimy o zmniejszenie liczby rat upoważniających Wykonawcę do wypowiedzenia umowy z trzech do dwóch rat.

Wykonawca wskazuje, że zaproponowana zmiana pozwoli na rozłożenie ryzyka niniejszej transakcji na obie strony umowy,

co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na konkurencyjnoŚĆzłożonych ofert oraz oferowane warunki cenowe.

Odp. SPSR - tak jak w SIW2

16) Prosimy o wskazanie z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w celu obliczenia oferty. Aktualnie Wykonawca nie

widzi powyższej informacji a zatem każdy Wykonawca może złożyć ofertę przy innych założeniach a oferty te nie będą

porównywalne względem kryterium oceny jakim w przypadku usługi finansowania jest cena. Czy w związku z tym

Wykonawca ma przypuszczać, że kluczowym kryterium oceny będzie wskazana w Załączniku nr 1 pozycja Wysokość

oprocentowania pomniejszona wskazanąstawkę WIBOR 1M?

Odp. SPSR - tak jak w SIWZ, tj. § 4 umowy pkt. 1
1. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR
1Mwyliczoną, jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich dni kalendarzowych miesiąca
poprzedzającego, powiększonej o marzę BankuJ Instytucji Finansowej w wysokości .... %
w stosunku rocznym. A więc przyjąć z 10 ostatnich dni kalendarzowych miesiąca czerwiec 2018r.

17) W związku z brakiem w Zaproszeniu informacji prosimy o odpowiedź na poniższepytanie lub wskazaniemiejsca, w którym

Wykonawca może znaleźć co następuje: Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wysokości stawki

WIBOR na fakturze? Zamawiający w umowie nie wskazuje wprost formy powiadomienia, a dla Wykonawcy jest to istotna

kwestia związana w prawidłową obsługą umowy i wywiązywania się z obowiązku wskazanegow umowie.

Odp. SPSR - Zamawiający dopuszcza powiadomienie o aktualizacji wysokości stawki WIBORna fakturze.

18) W odpowiedzi na pytanie 118 Zamawiający wskazał, że za dzień płatności raty Wykonawca uznawać ma dzień obciążenia

rachunku Zamawiającego, jednak w pytaniu 119 o ile Wykonawca dobrze interpretuje zapisy umowy nie wyraża zgody na

dodanie zapisu, który nakłada na Zamawiającego obowiązek przesyłania potwierdzeń zapłaty rat, pomimo, że Wykonawcy

przysługują odsetki za nieterminową zapłatę. W związku z powyższym prosimy aby Zamawiający wskazał w jaki sposób

Wykonawca może pozyskać informację o dacie zapłaty w celu naliczenia przysługujących mu zgodnie z par. 6 umowy

odsetek od nieterminowej zapłaty?

Odp. SPSR - tak dzień płatności raty Wykonawca uznawać ma dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
a dowód przelewu zostanie niezwłocznie przesłany na adres emaliowy Wykonawcy.



19) W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytanie 62 oraz 120 o prosimy jednoznaczne potwierdzenie w jakiej

formule Zamawiający przewiduje spłatę kapitału: równe miesięczne raty kapitałowe, czy równe miesięczne raty

kapitałowo-odsetkowe?

Odp. SPSR - tak, Zamawiiljący oczekuje równych rat kapitałowo-odsetkowych.

20) W związku z brakiem w Zaproszeniu informacji prosimy o odpowiedź na poniższepytanie lub wskazaniemiejsca, w którym

Wykonawca może znaleźć co następuje: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z
"przepisami kc, na: Odsetki za opóźnienie, 2. Odsetki od kapitału głównego, 3. Kapitał główny

Odp. SPSR - Zamawiający nie dopuszcza zmianę kolejności zaliczania wpłat, zgodnie z przepisami
kc, na: 1~Odsetkiza opóźnienie, 2.Odsetki od kapitału głównego, 3. Kapitał główny.

Odsetki za opóźnienia - ma być wystawiona osobna faktura lub inny stosowny dokument.

21) Prosimyo potwierdzenie, że do wyliczenia oferty pierwsza rata przypada na dzień 30.09.2018r. a ostatnia na 31.08.2018r.

Odp. SPSR - ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego,
w którym nastąptło wydanie pożyczki, jeśli wydaniepożyczkl nastąpiło w okresie od 1-g0 do 15110
dnia miesiąca kalendarzowego.
Jeśli wydanie pożyczki nastąpił w okresie od 16110 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego to
pierwsze rozliczenie rozpocznie się ostatniego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

WIBOR 1M
2018-06-20 1.64
2018-06-21 1.64
2018-06-22 1.64
2018-06-23 1.64
2018-06-24 1.64
2018-06-25 1.64
2018-06-26 1.64
2018-06-27 1.64
2018-06-28 1.64
2018-06-29 1.64
2018-06-30 1.64
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NarodowyFundusz Zdrowia
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie

znak: WK4322.36.1.2017
AP 7144

Szczecin,·dni~

Pan Ldz. H_U(
Kazimierz Lembas ---,
Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejo wego
w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

W odpowiedzi na pismo z dnia. 21 . r.w sprawie prośby o wyrażenie zgody na
dokonanie cesji wierzytelności na rzecz
uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na przelew wierzytelności wynikającej z zawartej z
Zachodniopomorskim aw NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych: .

- nr 16-00-01932-17-22/03-08-17-008
W przypadku otrzymania z banku wezwania warunkiem zapłaty zobowiązania za faktury

wystawione przez świadczeniedawcę będzie uprzednie dokonanie przez Zachodniopomorski
aw NFZ następujących czynności:

1) stwierdzenie zasadności wystawienia faktury,
2) ustalenie czy faktura dotyczy świadczeń określonych w umowie,
3) sprawdzenie czy wykazane w ww. dokumencie ilości, ceny, stawki i wartości

wykonanych świadczeń są zgodne z zawartą umową o udzielanie świadczeń
zdrowotnych oraz obowiązującymi przepisami,

4) ustalenie czy wierzytelność jest wymagalna,
5) przeprowadzenie kontroli formalno-rachunkowej oraz zatwierdzenie do zapłaty przez

Dyrektora zaw NFZ.
Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Nie otrzymaliśmy informacji o prawach, które przysługiwałyby osobom trzecim
wobec wierzytelności wynikających z zawartych na 2017 r. umów na świadczenia
zdrowotne.

2. Wierzytelności nie są zajęte przez organ egzekucyjny.
3. W odniesieniu do powyższych wierzytelności nie zrzekamy się prawa' do potrącania

ewentualnych naszych wierzytelności, które przysługuj ą nam lub mogą przysługiwać '~\' uj"
wobec Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. \j'" \
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Z poważaniem wz. D Y REK T O .RA
ZachodniopomnrJkitgo O!J.!jziakl Wljje~9dliifjO

, . . N2rnl! •••.~6(l-ilSZY Zdrnm

lek~UkOWSkj
, . ZaiP~a O.vrr'!Ord ds. Medycznych

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki, ul. Arkonska '45, 7l-47if SzczeCi:, aks 91425 11 88
Infolinia ZOW NFZ: tel, 801 002272 - dla telefonów stacjonarnych

tel, 91 881 9972 - dla telefonów komórkowych i zza granicy
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www.~fz:'~()v.·
www.nfz-szcz cin.pl
e-mail: sehe.ariat@nfz-szzecin.pl


