
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data:08.08.2012 r.

Dotyczy:  Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla potrzeb 

Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o (Znak Postępowania: 3730/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej 

przytoczone pytania: 

1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamiast pożyczki inwestycyjnej kredytu

              inwestycyjnego na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak to czy dla spełnienia

              warunku, o którym mowa w rozdziale IV ustęp 1 pkt 2 Wykonawca może przedłożyć wykaz

              wykonanych usług dot. udzielenia kredytu o wartości brutto nie niższej niż 500.000 zł? 

2.Biorąc pod uwagę 5 letni okres kredytowania czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie

              zmiennego oprocentowania, w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M standardowo stosowaną

              u Wykonawcy powiększoną o marżę Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o informację, z jakiego

              dnia należy przyjąć stawkę WIBOR 3M do wyliczenia ceny kredytu w arkuszu ofertowym?

3.Prosimy o korektę daty początku spłaty kredytu, o której mowa w rozdziale II ustęp 3 SIWZ

               ( jest „01.11.2012r.”, zgodnie z harmonogramem spłat powinno być „31.12.2012r.”)

4.Prosimy o informację, czego ma dotyczyć zastaw rejestrowy, o którym mowa w rozdziale II

               ustęp 4 SIWZ?

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia i dokonanie cesji

              z polisy ubezpieczenia na Wykonawcę a także na kontynuację tego ubezpieczenia w całym

              okresie kredytowania?

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z

               art. 97 Prawa bankowego?

7.Czy Zamawiający zaakceptuje spłatę kredytu w 60 ratach w następujący sposób: 59 rat po

              13.333,33 zł i ostatnia wyrównująca 13.333,53 zł?

8.Czy data „01.11.2012r.”, o której mowa w rozdziale II ustęp 5 SIWZ , dotyczy planowanego

             terminu uruchomienia kredytu jaki należy przyjąć przy wyliczaniu ceny? Jeżeli nie to prosimy o
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             informację, czego ona dotyczy? 

9.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia środków z pożyczki (kredytu) dopiero

              po:

-  przedłożeniu  dokumentów  związanych  z  zakupem  wyposażenia  np.  w  faktur  lub  innych 
dokumentów zaakceptowanych przez Wykonawcę, 
- złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 
- ustanowieniu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową, 

            - ustanowieniu zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, o ile zastaw ten dotyczy środków

              będących już w posiadaniu Zamawiającego a niebędących przedmiotem inwestycji?

10.Biorąc pod uwagę zawężony zakres załączonego do SIWZ projektu umowy, czy Zamawiający

                 wyrazi zgodę, aby Wykonawca mógł przedłożyć własnych projekt umowy zawierający istotne

                 postanowienia SIWZ?

11.Prosimy o zmianę w rozdziale IV ustęp 1 SIWZ odwołania do rozdziału VI (powinno być

                 odwołanie do rozdziału V).

12.Czy umowa spółki/status wymaga zgody wspólników na zaciągnięcie przedmiotowego

                 zobowiązania? Jeżeli tak, to prosimy o przedłożenie stosownej uchwały.

13.Czy sprawozdanie finansowe za rok 2011 i 2010 podlegało badaniu audytora? Jeżeli tak, to

                prosimy o dostarczenie raportów z badania sprawozdań.

14.W przypadku dokonania zmian w SWIZ prosimy o odpowiednie skorygowanie formularza

                ofertowego.

15.Ze względu na brak istotnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji

                ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz brak podstawowych informacji w SIWZ

                dotyczących przedmiotu Zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu

                przetargu na dzień 31.08.2012r. Czas ten pozwoli Zamawiającemu na uzupełnienie braków w

                SIWZ.

16.Jednocześnie prosimy o wypełnienie załączonych do pisma załączników i dostarczenie

               dokumentów wskazanych w załączniku „Lista wymaganych dokumentów”.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1. NIE

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  17 350 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



Ad. 2. NIE wyraża zgody na zmienne oprocentowanie pożyczki. Opis przedmiotu zamówienia 

dotyczy pożyczki. 

Ad. 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy pożyczki. Początek spłaty pożyczki w dniu 31.12.2012 

roku( data płatności pierwszej raty ).

Ad. 4. Zmiana sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki – cesja z kontraktu NFZ.

Ad. 5. NIE wyraża zgody.

Ad. 6. NIE.

Ad. 7. TAK, jeśli zajdzie taka konieczność.

Ad. 8. Należy przyjąć 31.12.2012 r.

Ad. 9. NIE.

Ad. 10.NIE.

Ad. 11.TAK.

Ad. 12.NIE.

Ad. 13.Podlegało, nie widzimy podstaw do przekazania raportów z badania sprawozdań.

            Sprawozdania finansowe za rok 2011 i 2010 są publikowane w Monitorze Polskim B wraz z

            opinią biegłego referenta.

Ad. 14.TAK.

Ad 15. NIE.

Ad.16. NIE.

W imieniu Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 

późn. zm. ) Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert z dnia 14.08.2012 r. 

na 20.08.2012 r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia 

ofert.

Z poważaniem
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