
Strona 1 z 4 

 

Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 06-02-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
„Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i projektowych 
wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 2/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o 
zamówieniu.    
 
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na „Usługa prowadzenia rachunku 
bieżącego, rachunków pomocniczych i projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na 
rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” Bank ……… zwraca się 
z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu 
dokonania oceny ekonomiczno-finansowej: 

1. Statut z ostatnimi zmianami SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, (zamawiający zamieścił na stronie) 
2. Pierwotne umowy z NFZ do których zostały przesłane aneksy, (zamawiający zamieścił na stronie) 
3. Wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (rpwdl.csioz.gov.pl),(zamawiający 

zamieścił na stronie) 
4. Zaświadczenia z US i ZUS o nie zaleganiu z podatkami i składkami nie starsze niż 30 dni od ogłoszenia 

SIWZ,  (zamawiający zamieścił na stronie) 
5. Dokumenty finansowe: 

1) Sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz opinią biegłego rewidenta (zamawiający zamieścił na 
stronie) 

2) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 roku,(zamawiający zamieścił 
na stronie) 

3) Uchwała Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok,(zamawiający zamieścił na stronie 
odpowiedź, że decyzją dyrektora SPZOZ strata została pokryta w sposób określony w art. 57 ust. 2 
pkt. 1  ustawy o działalności leczniczej) 

4) Bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na 30.09.2018,(zamawiający zamieścił na stronie) 
5) Sprawozdanie MZ-03 o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rok 

2018,(zamawiający zamieścił na stronie) 
6) Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania. Dodatkowo mo-
del w pliku Excel wraz z formułami (zamawiający zamieścił na stronie) 

7) Wyjaśnienie przyczyny wysokiej straty na 30 września 2019 r. 
Główne przyczyny wysokiej straty na dzień 30.09.2019 r. 
a) niska wycena procedur medycznych w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów 
(szczególnie w położnictwie), 
b)obowiązki prawne nałożone na jednostkę dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych 
grup zawodowych  – brak pokrycia ponoszonych kosztów w kontraktach z NFZ. 
c) obowiązki prawne narzucone zakładowi bez wskazania źródeł finansowania ich realizacji; 
wymagania stawiane przez NFZ,  instytucje nadzorujące działalność jednostek służby zdrowia, 
dotyczące ilości i kwalifikacji personelu medycznego, sprzętu i aparatury medycznej, infrastruktury  
i warunków pobytu pacjentów; wzrost wymogów i obciążanie Zakładu jako świadczeniodawcy i 
jako pracodawcy w zakresach takich jak informatyzacja, przetwarzanie danych, sprawozdawczość i 
raportowanie (np. w zakresie obrotu lekami, kontroli właściwej realizacji zwolnień lekarskich przez 
pracowników), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, co zwiększa koszty 
funkcjonowania Zakładu, 
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d) brak kadry lekarskiej i pielęgniarskiej na rynku pracy, co wymusza podnoszenie wynagrodzeń w 
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala. 
e) brak finansowania świadczeń wykonanych ponad limity umów zawartych z NFZ zarówno PSZ jak 
też innych odrębnie finansowanych.  
f) wzrost kosztów zakupu usług i zużycia materiałów (leki i opatrunki, materiały do badań 
diagnostycznych, energia elektryczna i cieplna) 
Szpital jest podmiotem leczniczym, w związku z czym musi wywiązywać się z zadań, jakie zostały na  

 Do kwestii trudnej sytuacji szpitali odniósł się również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 
 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17, w zat. treść wyroku), który jasno wskazuje na błędny 
 mechanizm finansowania szpitali. Zdaniem Trybunału powszechnie występujące  zadłużenie szpitali 
 stanowi „nieodparty dowód na to, że środki przekazywane przez NFZ szpitalom są niewystarczające w 
 stosunku do kosztów ich działalności” .  

8) Informacja o wartościach kontraktów z NFZ za min ostatnie 2 lata wraz ze wskazaniem realizacji ry-
czałtu oraz informacji o świadczeniach wykonanych ponad limit lub niedokonaniach + informacja o 
tym czy NFZ zapłacił za nadwykonania (kwoty),(zamawiający zamieścił na stronie) 

9) Informacja nt. nadwykonań lub niedokonań na 30 września 2019 r., (zamawiający zamieścił na 
stronie) 

10) Dane statystyczne za ostatnie 2 lata dotyczących liczby pacjentów, liczby hospitalizacji, średniego 
czasu pobytu, liczby łóżek oraz poziomu wykorzystania łóżek. (zamawiający zamieścił na stronie) 

11) Dane dotyczących średniego wynagrodzenia w ostatnich latach w poszczególnych grupach zawo-
dowych.(zamawiający zamieścił na stronie) 

12) Informacje czy Szpital musi wykonać inwestycje, jaki będzie ich koszt i jakie są źródła finansowania. 
(zamawiający zamieścił na stronie) 

13) Jakie działania restrukturyzacyjne były podejmowane w latach ubiegłych oraz jaki jest ich efekt 
W 2019 roku SPZOZ podjął próbę wygaszenia oddziałów kosztochłonnych tj. Oddziału Położniczego i 
Noworodkowego. Prognozy na 2019 rok wskazywały na liczbę 180 porodów, faktycznie było 181. Przy 
obecnym poziomie finansowania świadczeń z zakresu położnictwa i noworodków, przy założeniu 
niezwiększania obsady kadrowej  oddziału, liczba porodów powinna oscylować w granicach 600 w skali 
roku. Założenia Ministerstwa Zdrowia (Mapy Potrzeb Zdrowotnych) dotyczące jakości świadczeń i ich 
bezpieczeństwa to około minimum 400 porodów rocznie, przy uwzględnieniu innych okoliczności (w 
tym dostępności innych placówek w promieniu 40 km). W obecnych realiach demograficznych oraz 
konkurencji, uzyskanie powyższej liczby jest wręcz niemożliwe. Podjęte działania  nie otrzymały 
akceptacji Zarządu Powiatu Bialskiego, Program Naprawczy SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim za 2018 
rok został odesłany do Dyrekcji celem pozostawienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu 
oraz potrzebie wypracowania wspólnych działań dyrekcji i załogi.  Program naprawczy został podany 
korekcie, do wygaszenia nie doszło. Pod koniec roku 2019, powrócono do tematu wygaszenia Oddziału 
Położniczego i Noworodkowego, Członkowie Rady Społecznej zaopiniowali  pozytywnie uchwałę 
dotyczącą ograniczenia działalności SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Rada Powiatu również 
pozytywnie zaopiniowała w/w działania, czekamy na uprawomocnienie się Uchwały. W dalszej 
perspektywie nastąpią zmiany organizacyjne placówki. Powierzchnie zwolnione przez zlikwidowane 
oddziały zamierzamy przeznaczyć na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji. Prowadzone są 
rozmowy z NFZ w sprawie rozszerzenia obecnie obowiązującej umowy w tym zakresie. 
SPZOZ w 2019 roku rozszerzył zakres działalności: 
- utworzono Pracownię Tomografii Komputerowej oraz uzyskał kontrakt z NFZ na świadczenia 
diagnostyczne w tym zakresie, 
- utworzono Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy (POZ) wraz z uzyskaniem 
kontraktu z NFZ na świadczenia w tym zakresie, 
- przeprowadzono kompleksowe wdrożenie systemu e-usług i cyfryzacja  w Szpitalu, co usprawni 
zarządzanie i kontrolę finansową w placówce. 
-  Realizujemy projekt współfinansowanych w ramach RPO WL, związany z utworzeniem 90-łóżkowego 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  w Łózkach i doposażeniem Szpitala w sprzęt medyczny. 
Powyższe działania maja na celu rozwój w zakresach perspektywicznych  oraz poprawę sytuacji 
finansowej placówki, które wymierne korzyści przyniosą w przyszłych okresach.  

6. Informacja na temat posiadanych pożyczek od organu założycielskiego, 
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim na dzień dzisiejszy nie posiada pożyczek od organu założycielskiego. 

7. Opinia Rady Społecznej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w sprawie zaciągnięcia kredytu,(zamawiający 
zamieścił na stronie) 

8. Uchwała Rady Powiatu Bialskiego dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym na 
warunkach określonych w SIWZ, (Uchwała będzie przedłożona w dniu podpisania umowy z bankiem) 
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9. Uchwała Rady Powiatu Bialskie go w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem po-
ręczenia spłaty kredytu,(Uchwała będzie przedłożona w dniu podpisania umowy z bankiem) 

10. Prosimy o uzupełnienie druku Podstawowe informacje o działalności gospodarczej i zaangażowanie 
kredytowe poza BGK ( druk w załączeniu), (zamawiający zamieścił na stronie) 

11. Prosimy o podanie informacji o planowanych osadach na rachunkach.(zamawiający zamieścił na stro-
nie) 

 
Ponadto prosimy o odpowiedź na poniższe kwestie: 

1) Czy dopuszczają Państwo przyjęcie proponowanej w SIWZ stawki WIBOR 1M jako stawki określonej na 
okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średniej arytmetycznej ze wszystkich notowań 
miesiąca i mającej zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca? 

Zamawiający dopuszcza 
2) Czy dopuszczają Państwo podpisanie umowy na wzorze Banku z uwzględnieniem zapisów Załącznika nr 

5 do SIWZ  
Zamawiający dopuszcza 

3) Prosimy o wskazanie wysokości poręczenia organu założycielskiego – czy poręczenie obejmie kapitał czy 
też kapitał powiększony o odsetki? 
 Organ Założycielski poręczy do wysokości udzielonego kredytu – kapitału, kapitał odsetek 
będzie  zabezpieczony umowami z NFZ. 

4) Potwierdzenie, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie cesja wierzytelności na rzecz Banku z tytułu 
następujących umów z NFZ: 
a) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej, 
b) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza, 
c) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 

opieki długoterminowej, 

d) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne 
świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), 

 Potwierdzenie zabezpieczenia spłaty kredytu cesją wierzytelności na rzecz Banku będzie 
przedłożona w  dniu podpisania umowy z bankiem. 

5) W załącznikach do SIWZ zamieszczono również plik o nazwie „9-Aktualna-umowa-zawarta-z-NFZ-na-
2020-rok-POZ.pdf”. Czy umowa z NFZ dot. podstawowej opieki zdrowotnej ma również stanowić za-
bezpieczenie spłaty kredytu? Załączony plik zawiera bowiem umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Jeśli POZ ma 
stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, to prosimy o zamieszczenie/przesłanie właściwego pliku zawie-
rającego aktualny aneks wraz z umową pierwotną oraz przesłanie zestawieniem płatności otrzymanych 
z NFZ z ostatnich 12 miesięcy (tabelarycznie lub w formie zeskanowanych faktur). 
 Umowa z NFZ dot. podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie stanowić zabezpieczenia spłaty 
kredytu. 

Bank ……………………….. zwraca się z uprzejmą prośbą przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17 lutego 
2020 r. W przypadku braku zgody na przedłużenie do wskazanej daty,  prosimy rozważyć krótszy okres, 
ponieważ każdy dodatkowy dzień może być istotny. 
 Zamawiający przesunął termin składania ofert - zamieścił na stronie) 
 

1. Czy wyrażają Państwo zgodę aby wpłaty i wypłaty gotówkowe na Państwa rachunki odbywały się za po-
średnictwem placówek pośredników kasowych (współpracujących z naszym Bankiem)  Banku Pekao SA, 
Banku Pocztowego S.A., Santander Bank Polski SA. 

Lista placówek poszczególnych Pośredników kasowych znajduje się na stronie internetowej Banku. 
Zamawiający wyraża zgodę 
2. Proszę o wskazanie liczby osób, które będą posiadały aktywny dostęp do bankowości elektronicznej i 

doprecyzowanie informacji co obejmuje koszt elektronicznego systemu kont, 
Zamawiający przewiduje max. 5 osób  które będą posiadały aktywny dostęp do bankowości 
elektronicznej,  koszt elektronicznego systemu kont zgodnie ze SIWZ. 

3. Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na zastąpienie wypłaty gotówkowej na blankiet czeko-
wy wypłatą gotówkową poprzez wystawienie dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej.  

Bank nie obsługuje czeków. 
Zamawiający wyraża zgodę 
4. Proszę o doprecyzowanie zapisów w SIWZ pkt 12 dotyczących: 
Ppkt.1. kosztów obsługi rachunków  
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- inne koszty  - proszę o wskazanie  jakie usługi maja być podane do wyliczenia ceny. 
( Zmiana Karty wzorów podpisów, wydanie opinii bankowej…) 
Zamawiający korzysta z następujących usług:  zaświadczenie różnego rodzaju dotyczące prowadzonych 

rachunków, skrzynka depozytowa. 
Ppkt.3. Kosztów kredytu w rachunku bieżącym – proszę o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy 

przyjąć stałą wartość wykorzystania na poziome 3.000.000,00 PLN. 
Zamawiający potwierdza kwotę na poziomie 3.000.000,00 zł 
Ppkt.4. Przychodów z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
Prosimy o podanie osadów (zbiorczo lub w rozbiciu) na rachunkach bankowych. Niezbędne do 

porównywalnego wyliczenia oprocentowania. 
Zamawiający przyjmuje, że przychód z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

będzie dotyczył : 
- rachunek bieżących – osad miesięczny ok. 100.000 zł 
- rachunek ZFŚS – osad miesięczny ok. 10.000 zł 
- rachunek sum depozytowych – osad miesięczny ok. 20.000 zł 
- rachunek lokaty sum depozytowych – osad miesięczny ok. 40.000 zł 
Pozostałe rachunki związane z realizacją projektów UE, na których gromadzone są środki mogą być 

nieoprocentowane w zamian za niepobieranie opłat i prowizji z danego rachunku. 
Czy dopuszczają Państwo jako jedno z dodatkowych zabezpieczeń kredytu: 

- upoważnienie do rachunku bieżącego w BGK. 
Zamawiający dopuszcza upoważnienie do rachunku bieżącego 
- złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – 
podpisanego zgodnie z  reprezentacją (zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez SPZOZ kosztów 
notarialnych związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia). 
Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

5. Proszę o potwierdzenie, że jedynym dopuszczalnym kosztem kredytu jest prowizja przygotowawcza  
i marża. 

Zamawiający potwierdza  
6. Proszę o potwierdzenie, że przy wyliczaniu odsetek będzie miał mieć zastosowanie kalendarz 

365(6)/365, tj. rzeczywista liczba w danym okresie odsetkowym w stosunku do 365 dni. 
Zamawiający potwierdza  

 
 

 

 
 
 
 
 


