
Dodatkowe informacje w związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych 

oferentów: 

 

1. Przewidywana ilość i wartość średniomiesięcznych wpłat gotówkowych – 8-10 wpłat w 

miesiącu o łącznej wartości ok. 15 000 złotych. 

2. Przewidywana ilość i wartość średniomiesięcznych wypłat gotówkowych – zdarzenia 

sporadyczne; w roku 2014 Zamawiający nie korzystał z wypłat gotówkowych. 

3. Średnia miesięczna ilość przelewów– 180 

4. Średnie miesięczne saldo środków na rachunkach bankowych – 8,6 tys. złotych 

5. Rachunki bankowe będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

6. Zamawiający nie będzie dokonywał przelewów walutowych i zagranicznych. Na rachunki 

Zamawiającego nie będą wpływały środki z tytułu przekazów w obrocie dewizowym. 

7. Forma wpłat/wypłat do ustalenia. Obecnie – forma otwarta. 

8. Umowa dotycząca udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie podpisana na okres 3 

lat, tj. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Kredyt przeznaczony jest na spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w BGŻ S.A. wg 

salda na dzień 31.12.2014 roku (szacowana wysokość salda – 180 000 złotych); 

pozostała część przeznaczona będzie na finansowanie bieżącej działalności a w 

szczególności w okresie od 10 do 14 każdego miesiąca na wypłatę wynagrodzeń do 

momentu otrzymania zapłaty za realizację świadczeń zdrowotnych z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

9. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie hipoteka umowna (Zamawiający 

dysponuje operatem szacunkowym określającym wartość rynkową prawa użytkowania 

wieczystego działek wraz z odrębnym prawem własności budynku sporządzonym w dniu 

12 lutego 2014 roku) lub cesja wierzytelności z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o 

wartości 1,2 mln złotych rocznie. 

10. Zamawiający złoży do kredytu w rachunku bieżącym oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji. 

11. Sposób obliczania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym pozostaje taki jak 

podany w opisie przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający w każdym roku będzie składał aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z 

płatnościami wobec ZUS i US. 

13. Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med nie podlega 

badaniu ( nie nastąpiło przekroczenie wartości określonych w art. 64 ustawy z 29 

września 1994 r. o rachunkowości). 

14. Zamawiający oświadcza, że nie posiada przeterminowanych zobowiązań 

publicznoprawnych (aktualne zaświadczenia z US i ZUS w posiadaniu Zamawiającego) 

oraz z tytułu dostaw towarów i usług. 

 

 

 

 

  

http://www.portalfk.pl/rachunkowo/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-r-poz-330-156999#c_0_k_0_t_0_d_0_r_7_o_0_a_64_u_0_p_0_l_0_i_0
http://www.portalfk.pl/rachunkowo/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-r-poz-330-156999#c_0_k_0_t_0_d_0_r_7_o_0_a_64_u_0_p_0_l_0_i_0

