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Świętochłowice, dn. 24.01.2018 r. 

 

WYKONAWCY 

 

Dotyczy: Postępowania na kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz 
udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000 zł w okre-
sie 36 miesięcy; znak sprawy 42/ZA/17. 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu 
w opłatach przez wobec tych instytucji? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie lub wyrażenie zgody 
na dostarczenie do uruchomienia kredytu.  

Odp.: Aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach zostaną 
dostarczone do dnia podpisania umowy lub uruchomienia kredytu.  

Pytanie 2 

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz 
okresu spłaty. 

Odp.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. nie posiada podpisanych ugód doty-
czących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.  

Pytanie 3 

Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Za-
mawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? – jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie lub 
wyrażenie zgody na dostarczenie do uruchomienia kredytu.  

Odp.: Aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada 
produkty kredytowe oraz rachunki zostaną dostarczone do dnia podpisania umowy lub uruchomienia 
kredytu. 
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Pytanie 4 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postę-
powania egzekucyjne?  

Odp.: W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były i nie są  prowadzone postępowania egzekucyjne wobec 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  

Pytanie 5 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postę-
powania sądowe o zapłatę zobowiązań?  

Odp.: W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone sprawy sądowe o zapłatę zobowiązań. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udo-
stępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.  

Odp.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach nie realizuje programu naprawczego i restruktu-
ryzacyjnego.  

Pytanie 7 

W jakim procencie Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w rachunku bieżącym w skali m-ca ? 

Odp.: Zespół Opieki Zdrowotnej będzie wykorzystywał kredyt do jego wysokości. ( do 100%). 

Pytanie 8 

Prosimy o informację, czy – zamiast sądowego zastawu rejestrowego na kontrakcie z NFZ – jako za-
bezpieczenie kredytu może zostać ustanowiona cesja wierzytelności z kontraktu z NFZ? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zastawu rejestrowego na cesję wierzytelności z 
umów zawartych z NFZ 

Pytanie 9 

Czy są prowadzone wobec Szpitala sprawy sądowe? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie na jaką kwotę ? 

Odp.: W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były prowadzone sprawy sądowe o zapłatę zobowiązań. 

Pytanie 10 

Jakie będą średniomiesięczne wolumeny wpłat i wypłat gotówkowych? 
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Odp.: Średniomiesięczne wolumeny wpłat – do 20 000 zł. Zamawiający nie przewiduje wypłat w go-

tówce. 

Pytanie 11 

Jaka będzie częstotliwość wpłat i wypłat gotówkowych? 

Odp.: Zamawiający przewiduje wpłaty raz w miesiącu. 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający przewiduje wpłaty i wypłaty zamknięte? 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zamkniętych wpłat i wypłat. 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z „drukowania wyciągów papierowych” o których mowa w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamiast tego proponujemy wyciągi w formacie PDF. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ system powinien zapewnić wygenerowanie i drukowanie wyciągów banko-
wych oraz pobranie wyciągów MT940. 

Pytanie 14 

Czy umowa z NFZ proponowana jako zabezpieczenie kredytu, którego dotyczy niniejsze zamówienie 
jest wolna od innych zastawów rejestrowych lub cesji wierzytelności? 

Odp.: Umowa proponowana jako zabezpieczenie kredytu, którego dotyczy niniejsze zamówienie jest 
wolna od innych zastawów rejestrowych lub cesji wierzytelności. 

Pytanie 15 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki 
umownej do wysokości 150% kredytu na nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach , 
przy ul. Szpitalnej 2, zabudowanej budynkiem Przychodni Specjalistycznych , księga wieczysta 
KA1C/00044449/3? 

Odp.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dopuszcza możliwość ustanowienia dodatko-
wego zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej do wysokości 150% kredytu na nieruchomości grun-
towej położonej w Świętochłowicach, przy ul. Szpitalnej 2, zabudowanej budynkiem Przychodni Spe-
cjalistycznych, księga wieczysta KA1C/00044449/3. 
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Pytanie 16 

Czy zamawiający może uzyskać list intencyjny Gminy Świętochłowice dotyczący przewidywanego 
wsparcia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. na okres objęty przetargiem? 

Odp.: Zamawiający może uzyskać list intencyjny Gminy Świętochłowice dotyczący przewidywanego 
wsparcia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. na okres objęty przetargiem. 

 

 
 


