
Toruń, 2019-09-24 
 

 

SSM.DZP.201.7.2019 

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na 
kredyt lub pożyczkę długoterminową w kwocie  20 000 000 zł 
 

1) Prosimy o udostepnienie następujących dokumentów finansowych: 

a) bilans oraz rachunek zysków i strat za półrocze 2019 r., 

b) pełne sprawozdanie finansowe za 2018 rok (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i 

objaśnienia),    

c) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018, 

d) uchwała o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018. oraz sposobie pokrycia 

straty.  

Ad.1)  

a) Patrz załączniki. 

b) załączone na stronie Zamawiającego. 

c) Patrz załączniki. 

d) Patrz załączniki. 

2) Prosimy o udostępnienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018. 

Ad.2) Patrz załączniki. 

 

3) Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2016 – 2018. 

Ad.3) Patrz załączniki. 

 

4) Prosimy o wskazanie następujących informacji: 

a) aktualnej liczby łóżek,  

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, 

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2018 r.,  

d) ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2018 r., 

e) wykaz posiadanego sprzętu tj.: RTG, EKG, USG, Tomograf, Rezonans itp. 

ad.4) 

a)232 

b) 131 lekarzy( w tym 23 lekarzy rezydentów   i lekarzy stażystów ) + 43 lek. dyżurantów 

c) 14.760 



d) 4.162 

e)  

USG śródoperacyjne ALOKA ProSound Alpha-7 
Aparat dopplerowski UST-5713T do usg Alpha-7 
Aparat RTG ramie C  Ziehm 8000 
Aparat RTG z ramieniem C  ZIEHM 8000 
Aparat RTG Philips Bicky Diagnost 
Aparat RTG - jezdny przyłóżkowy Technix TMS-320 
Mammograf typu Mammomat 3000 Nova 
USG do badań urologicznych Pro Focus 2202 z wypos. 
Aparat USG Flex Focus 800 z wyposazeniem 
Aparat USG Aloka F37 
Aparatura USG ALOKA SSD ALPHA 5 
Aparat USG Aloka Alpha 5 
Ultrasonograf wewnątrzwieńcowy Core Mobile 
Aparat Dopllerowski do badań przep. wewn. mózg. 
Aparat EEG Digi Track 
Echokardiograf Aloka Lisendo880 
Echokardiograf Aloka SSD-ALPHA 7 
Biopolarny aparat elektrochirurgiczny ARTro 
Robot chirurgiczny da Vinci VS3000 
Aparat do hemodiafiltracji MULTIFILTRATE BASIC 
Aparat do laseroterapii 
Aparat EKG MAC 800 
Aparat EKG ELI280 z WAM i wózkiem 
Aparat EKG ELI280 z WAM i wózek transportowy kpl 
Aparat EKG Eli250c 
Aparat EKG ELI250 
Aparat EKG ELI250c z wózkiem 
Aparat EKG   ELI250c   z AM 12 
Aparat EKG ELI250c z AM12 i wózkiem 
Aparat EKG 
Aparat EKG ELI 280 z WAM 

 

5) Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych 

(kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji 

wskazanych w poniższej tabeli:  (wg stanu na dzień 31-08-2019 r.) 

 

 

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: 



L.P. 

Rodzaj produktu 
(kredyt, pożyczka, 
leasing/produkty 

restrukturyzacyjne/inne) 

Podmiot 
udzielający 

finansowania 

Kwota 
udzielonego 

finansowania 

Kwota 
pozostała 
do spłaty 

Okres 
pozostały 
do spłaty 

Wysokość 
miesięcznej 

raty 
Zabezpieczenie 

1.        
2.        
3.        

 

 

Zestawienie posiadanych zobowiązań wg stanu na dzień 31.08.2019 r. kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem 

L.p. 

Rodzaj produktu 
(kredyt, pożyczka, 
leasing/produkty 

restrukturyzacyjne/inne) 

Podmiot 
udzielający 

finansowania 

Kwota 
udzielonego 
finansowania 

Kwota pozostała 
do spłaty 

Okres 
pozostały 
do spłaty 

Wysokość 
miesięcznej 

raty 
Zabezpieczenie 

1. pożyczka Magellan SA 6 000 000,00 1 000 000,00 5 M  200 000,00 

weksel in blanco z 
deklaracją wekslową i 
umowa cesji 
wierzytelności  

2. pożyczka Magellan SA 10 000 000,00 1 250 000,00 4 M  312 500,00 
weksel in blanco z 
deklaracją wekslową 

3. pożyczka 
SIEMENS 
Finance Sp. z 
o.o. 

10 000 000,00 8 000 000,08 48 M  166 666,66 
weksel in blanco z 
deklaracją wekslową 

4. pożyczka 
SIEMENS 
Finance Sp. z 
o.o. 

2 870 000,00 2 019 629,60 19 M  106 296,30 
weksel in blanco z 
porozumieniem 
wekslowym 

5. pożyczka 

De Lage 
Landen 
Leasing 
Polska SA 

14 000 000,00 13 815 789,48 75 M  184 210,52 

weksel in blanco z 
deklaracją wekslową i 
umowa cesji 
wierzytelności  

6. pożyczka 
BFF Polska 
SA 

7 000 000,00 6 912 500,00 79 M  87 500,00 
weksel in blanco z 
deklaracją wekslową 

7. pożyczka UMT/1 7 000 000,00 7 000 000,00 15 M  
4 650 
000,00     2 
350 000,00 

weksel in blanco z 
deklaracją wekslową 

1/  Spłata w 2-ch ratach do 
29.11.2019: 4.650.000,00 zł; do 
30.11.2020: 2.350.000,00 zł  

 



6) Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan  

na 31-08-2019) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180  dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 

dni.  

Ad.6) 

Zobowiązania na 31.08.2019 r. ogółem 
 

            35 239 217,75 
zł  

w tym wymagalne na 31.08.2019 r. 
 

            22 114 484,53 
zł  

z tego przeterminowane: 
   

30 dni 
    

              5 400 652,30 
zł  

30-90 dni 
    

              8 344 336,63 
zł  

90-180 dni 
   

              7 109 846,38 
zł  

180-270 
    

              1 259 649,22 
zł  

270-360 
    

                                   -   
zł  

powyżej 360 
   

                                   -   
zł  

 

powyżej 360                         
271-360 

 181-270                  91-
180 

      31-90           do 30 
dni 

Razem 

2 789 871,98 162 767,92 137 306,88 3 196 121,64 159 532,20 8 879 663,78 15 325 264,40 
 

7) Prosimy o udostępnienie aktualnej wersji programu restrukturyzacyjnego/naprawczego. 

Ad7) Patrz załączniki. 

8) Dla celów oceny potencjału inwestycyjnego Państwa Placówki, prosimy o odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

a) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 2 latach,  

z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. 

b) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, (najbliższe 3 lata)  

z uwzględnieniem wartości inwestycji, źródła ich finansowania, planowanej daty rozpoczęcia 

i ukończenia, a także krótkiego opisu. 

c) Prosimy o udostępnienie listy sprzętu, który Szpital planuje zakupić w najbliższych latach. 

d) Prosimy o udostępnienie wykonania planu inwestycyjnego za 2018 r. oraz planu 

inwestycyjnego na rok 2019. 

Ad.8) 

a,b,c) 

 
Zakupy na 2019 r. 

 
  

  
  



               Nazwa sprzetu Cena brutto      Przeznaczenie 
Videogastroskop 75 479,04 Pracownia Endoskopii 
Echokardiograf 549 000,00 ZDK - Pracownia ECHO 
Aparat do barwienia 133 013,19 Zakład Patomorfologii 
Wieża laparoskopowa 279 820,70 Sala Endoskopowa Urologii 
Materac p/odleżynowy z doposażeniem-1 zestaw 6 372,00 Oddział Neurochirurgii 
 Wózek do wożenia chorych w pozycji leżącej 7 257,60 Pr. Hemodynamiczna 

Materac p/odleżyn. zmienno-ciśnieniowy-10szt. 68 580,00 1xO.Urol.2xOKiIOK,2xO.Ch.Wew,1xOITM;3xO.Rehab.1xO.Hematol.
Respirator 35 964,00  OITMiA 
Cyfrowy aparat RTG 1 447 951,58 Zakład Rtg 
Doposazenie Oddziału Hematologii 1 123 000,00 Oddział Hematologii 
                                                                            RAZEM 3 726 438,11 

   
   
   Plan zakupów na 2020 r. 

 
  

  
  

               Nazwa sprzętu Cena brutto      Przeznaczenie 
Aparat USG 130 000,00 OITM 
Aparat pomiaru parametrów krytycznych 100 000,00 OITM 
Aparat do znieczulania 160 000,00 OITM 
Respirator - 2 szt 130 000,00 OITM 
Aparat do nakrywania preparatów 200 000,00 Zakład Patomorfologii 
Wieża artroskopowa z doposażeniem 205 000,00 Blok Operacyjny Ortopedii 
Aparat do hemofiltracji 100 000,00 OITM 
Doposażenie Oddziału Neurologii Udarowej 345 000,00 Oddział Neurologii Udarowej 
Modernizacja systemu telemetrii 130 000,00 OKiIOK 
                                                                            RAZEM 1 500 000,00   

 

 

e) Patrz załączniki. 

 

9) Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych 

oraz postępowań egzekucyjnych.  

Ad.9) 

zawarte ugody porozumienia: 

- do 30.09.2019 r. - spłata 281.265,88 zł 

- do 30.10.2019 r.- 661.742,32 zł 

- do 30.11.2019- 130.000 zł 

- do 31.12.2019r. - 130.000 zł. 



10) Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US? 

Ad. 10) tak. 

11) Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? 

Ad. 11) Nie dotyczy. 

12) W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków 

zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej 

wykonywania.  

Ad. 12) Nie dotyczy. 

13) Czy podmiot tworzący Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu zamierza w 

okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? 

Ad. 13) Nie dotyczy. 

14) Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału nastąpi w 107 ratach kapitałowych po 185 185,18 zł, 

a ostatnia rata 108 będzie ratą wyrównującą w kwocie 185 185,74 zł? 

Ad. 14) Tak. 

15) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie wartości 

poszczególnych rat kapitałowych.  

Ad. 15) Nie dotyczy. 

16) Prosimy o potwierdzenie, że w razie przesunięcia terminu wypłaty środków, okres finansowania nie 

ulegnie zmianie i zakończy się po 120 miesiącach. 

Ad. 16) Tak. 

17) W związku z planowanym uruchomieniem środków w transzach prosimy o informacje: 

a) Prosimy o potwierdzenie, że wartość każdej, wskazanej przez Zamawiającego transzy nie 

ulegnie zmianie tj. Transza  I – kwota 14.000.000,00 zł; Transza II – 6 000.000,00 zł 

b)  Prosimy o potwierdzenie, że terminy wypłaty transz (Transza I – 01.10.2019 r. i Transza II – 

20.01.2020 r.) nie ulegną zmianie.  

Ad. 17) Tak. 

 

18) Prosimy o potwierdzenie, że okres karencji zakończy się w dniu 30 września 2020 r., a pierwsza rata 

kapitałowa będzie płatna w dniu październiku 2020 r. 

Ad. 18) Tak. 

 

19) Prosimy o ujednolicenie warunków zamówienia poprzez wskazanie, czy raty będą płatne ostatniego 

dnia roboczego miesiąca, czy ostatniego dnia miesiąca, a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od 

pracy to będą one płatne kolejnego dnia roboczego. 

Ad. 19) Ostatniego dnia miesiąca a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy to będą one płatne 

kolejnego dnia roboczego. 

 



20) Prosimy o potwierdzenie, że do celów obliczeniowych należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 27 

sierpnia 2019 r. w wysokości 1,64 %. 

Ad.20) Tak. 

 

21) Czy Zamawiający potwierdza, że pierwszy miesiąc okresu finansowania rozpocznie się w dniu 

uruchomienia I transzy i zakończy się ostatniego dnia tego samego miesiąca, w którym nastąpiło 

uruchomienie środków. Pierwszy miesiąc finansowania będzie wówczas pierwszym miesiącem 

karencji w spłacie kapitału, a także pierwszym okresem odsetkowym.  

Ad.21) Tak. 

 

22) Prosimy o potwierdzenie, że odsetki będą płatne począwszy od miesiąca, w którym wypłacono 

pierwszą transzę pożyczki. 

Ad.22) Tak. 

 

23) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów 

rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? 

Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z 

Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez 

konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą 

niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. 

Ad.23) Zmiana stawki ze skutkiem od dnia jej wprowadzenia/obowiązywania. 

 

24) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów 

konkursu poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych 

będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego 

okresu rozliczeniowego.  

Ad. 24) Nie dotyczy. 

 

25) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla pierwszego okresu rozliczeniowego została przyjęta stawka 

WIBOR 1M z dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu / pożyczki? 

Ad.25) Tak. 

 

26) Czy Zamawiający przewiduje dokonanie wcześniejszej spłaty w okresie karencji?  

Ad.26) Nie. 

 

27) Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej 

spłaty. 



Ad.27) nie przewiduje się najszybciej po 8 latach. 

 

28) Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi  

w terminie płatności raty. 

Ad.28) Tak. 

 

29) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy? 

Ad.29) Tak. 

 

30) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie terminu,  

w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca 

proponuje termin 30-dniowy. 

Ad.30) 7 dni przed planowaną spłatą (zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami na pytania). 

 

31) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy zapisu o możliwości postawienia 

wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności w przypadku opóźnień w zapłacie należności 

trwających co najmniej 30 dni. Niniejszy zapis jest standardowym zabezpieczeniem Wykonawcy w 

branży finansowej stosowanym nie tylko przez instytucje finansowe, ale również banki, które w 

ramach swych umów obligatoryjnie stosują tego typu zapisy. Brak możliwości postawienia 

wierzytelności w stan natychmiastowej wykonalności, powoduje zwiększenie ryzyka transakcji po 

stronie Wykonawcy, co w rezultacie może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo 

ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na nierównomierne rozłożenie ryzyka niniejszej 

transakcji, odstąpią od udziału w postępowaniu.  

Ad. 31) Tak, po 60 dniach (zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami na pytania) 

 

32) W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający przekaże Wykonawcy taką liczbę weksli, która będzie odpowiadała liczbie wszystkich 

rat, a więc zarówno odsetkowych, jak i kapitałowo-odsetkowych. Niniejsze działanie ma na celu 

odpowiednie zabezpieczenie transakcji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może spowodować 

wzrost wartości ceny oferowanej usługi lub odstąpienie od udziału w niniejszym postępowaniu, z 

uwagi na zbyt duże ryzyko transakcji. 

Ad. 32) Nie dotyczy. 

 

33) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zamiast deklaracji wekslowej zostało zastosowane 

porozumienie wekslowe? 

Ad.33) deklaracja wekslowa. 



 

34) Czy Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco zostanie wydany Wykonawcy najpóźniej w dniu 

podpisania umowy pożyczki lub kredytu? 

Ad.34) Tak. 

 

35) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawarcie umowy nastąpiło na wzorze Wykonawcy (tak jak i 

ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla), uwzględniającym warunki niniejszego 

postępowania?  

Ad. 35) Tak, po wcześniejszym uwzględnieniu ich treści. 

 

36) W razie udzielenia odpowiedzi:  

a) pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że wzory ww. dokumentów 

powinny zostać złożone przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

b) negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o: 

  udostępnienie wzoru umowy, 

  wskazanie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów 

istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, a neutralnych dla Zamawiającego? 

Ad. 36) a) Tak. 

b)Nie dotyczy. 

 

37) Zważywszy na wartość projektu prosimy o informację, Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe  

zabezpieczenie transakcji w formie cesji wierzytelności z NFZ? 

Ad. 37) Nie. 

 

38) W przypadku, kiedy zabezpieczeniem transakcji będzie również cesja wierzytelności z tytułu 

kontraktu z NFZ prosimy o wskazanie: 

a) Numeru umowy, stanowiącej zabezpieczenie transakcji; 

b) Wartości finansowania ustalonej na 2019 r.  

c) Informacji do kiedy obowiązuje umowa z NFZ 

d) Informacji czy umowa stanowi zabezpieczenie innych transakcji 

e) Jeśli umowa stanowi zabezpieczenie wobec innych kontrahentów, prosimy o wskazanie :  

- nazwy kontrahenta,  

- oznaczenie umowy, która zabezpieczone jest na kontrakcie (np. numer lub dzień zawarcia)  

- kwoty wierzytelności, która obciąża kontrakt,  

- daty do kiedy kontrakt jest zabezpieczony. 

Ad. 38) Nie dotyczy. 

 



39) Prosimy również o udostępnienie skanu kontraktu stanowiącego zabezpieczenie transakcji. 

Ad. 39) Nie dotyczy. 

 

40) Prosimy o potwierdzenie, że koszty ustanowienia zabezpieczeń zostaną pokryte przez 

Zamawiającego. 

Ad. 40) Nie dotyczy. 

 

41) Prosimy o wskazanie kryterium oceny ofert. 

Ad. 41) pkt. 5 formularza oferty – cena. 

 

42) Prosimy o potwierdzenie, że zakładany termin realizacji umowy to od 01.10.2019 r. do 30.09.2029 r. 

W pkt. 24. Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazał daty od 01.10.2019 r. do 30.09.2019 r. 

Ad. 42) od 01.10.2019 r. do 30.09.2029 r. 

43) Czy Zamawiający potwierdza, że przez określenie „wartość oferty netto i brutto” w formularzu 

ofertowym, należy rozumieć koszt finansowania bez kwoty udzielonej pożyczki lub kredytu? 

Ad. 43) Tak. 

 

44) W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego możliwości przeprowadzenia negocjacji prosimy 

o wskazanie:   

a) terminu w jakim miałyby się one odbyć, 

b) co Zamawiający ma na myśli, że do negocjacji zostaną zaproszeni „poszczególni wykonawcy”. 

c) jeśli negocjacje będą przeprowadzone z wybranymi oferentami, prosimy o wskazanie kryterium 

tego wyboru, 

d) co będzie stanowiło przedmiot negocjacji – cena usługi, warunki finansowania zaproponowane 

przez Szpital, warunki umowy zawartej z Wykonawcą, 

e) co stanowić będzie kryterium oceny ofert w negocjacjach (czy będzie to tylko cena, czy także 

inne warunki?)  

Ad.44) a)b) w dniu otwarcia 2 godziny po otwarciu ofert, wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty. 

c)Nie dotyczy. 

d) Cena. 

e)Cena. 

 

45) Prosimy o określenie sposobu przebiegu negocjacji, poprzez doprecyzowanie: 

a) Czy negocjacje, będą polegały na złożeniu dodatkowej oferty na piśmie w terminie oznaczonym 

przez Zamawiającego czy na ustnym złożeniu oferty popartej odpowiednim protokołem? W 

przypadku zastosowania innej formy, aniżeli te, które zostały wskazane, prosimy o wskazanie 

formy negocjacji i planowanego ich przebiegu. 



b) W przypadku zastosowania formy licytacji, czy oferty składane w trakcie licytacji składane będą 

w drodze pisemnej, czy ustnie? 

c) Czy negocjacje zakończą się z chwilą zakończenia licytacji i na tej postawie nastąpi wyłonienie 

Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa? 

d) Czy po zakończeniu licytacji Szpital potwierdzi przyjęcie oferty wybranego Wykonawcy? 

Ad.45) a) Na ustnym złożeniu oferty popartej odpowiednim protokołem. 

b), c), d) Nie dotyczy. 

 


