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Korfantów dnia 23-09-2010 r. 

  

 

   ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 

 

 

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Udzielenie kredytu 

długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/14/2010.  

 

Pytanie 1 – Przesłanie rachunku zysku i start za I półrocze 2009 r. oraz zestawienia aktywów 

i pasywów na dzień 30.06.2009 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza w/w  informacje na stronie: www.bip.ocr.pl  w zakładce „pytania i 

odpowiedzi” 

Pytanie 2 – Przedstawienie informacji na temat obrotów realizowanych z głównymi 

odbiorcami oraz dostawcami wymienionymi w załączniku za okres 2009 r. 

Odpowiedź: 

 

Należności z tyt. dostaw i usług od głównych odbiorców 

 
Nazwa Obroty w 

ciągu 

miesięcy 

od 01.01.09 

do 31.12.09 

Należności 

ogółem z tyt. 

dostaw i 

usług na 

dzień 

20.09.2010 

 

W tym  należności  

przeterminowane 

Umowny 

termin 

płatności dla 

danego 

odbiorcy 

Do 30 dni 30 – 90 dni > 90 dni  

Należności z tytułu dostaw i usług: 1.287.717,48     

Należności przeterminowane ogółem: 138.947,54 14.082,71 4.737,77 120.127,06  

ODPISY na należności ogółem: 13.701,15   13.701,15  

Należności netto:      

Główni odbiorcy:  

NARODOWY 

FUNDUSZ ZDROWIA 

15.767.739,75 1.146.314,75    30 

ARKADIA 83.677,60 121.797,05 483,94 1.370,21 119.942,90 10 

 

 

 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wobec głównych dostawców 

 
Nazwa Obroty w 

ciągu 

miesięcy 

od 01.01.09 

do 31.12.09 

Zobowiązani

a ogółem z 

tyt. dostaw i 

usług na 

dzień 

20.09.2010 

 

W tym zobowiązania  

przeterminowane 

Umowny 

termin 

płatności dla 

danego 

dostawcy 

Do 30 

dni 

30 – 90 dni > 90 dni  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 289.924,05     

Główni dostawcy:  

Johnson & Johnson 625.593,73 21.629,68    30 

BIOMET  241.650,94 14.161,45    30 

PGNiG 759.129,13 27.805,47    14 

URTICA Wrocław 171.231,38 5.380,25    30 

Regionalne Centrum 110.633,65      

http://www.bip.ocr.pl/
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Krwiodawstwa Opole 7.584,00 30 

CATERMED Kraków 462.260,66 51.462,29    30 

 

Pytanie 3 – Podanie informacji, w jakiej wysokości zostały wykonane usługi medyczne 

ponad przyznany na 2009 r. przez NFZ limit i czy OCR zamierza ubiegać się o zapłatę za te 

usługi przez NFZ. 

Odpowiedź:  

W roku 2009 OCR wykonał usługi medyczne ponad przyznany limit w wysokości 205.205,50 

zł, rozważamy możliwość wystąpienia na drogę sądową. 

Pytanie 4 – Wyjaśnienie przyczyn poniesienia straty w 2010 r. i podanie informacji na temat 

podjętych działań, które będą miały wpływ na jej likwidację do końca 2010 r. 

Odpowiedź: 

Konieczność wyhamowania działalności pod koniec roku 2009 z uwagi na nadwykonania, 

spowodowała trudności z realizacją kontraktu w styczniu 2010 r. Prowadzone od początku 

roku starania pozwolą na odpracowanie niewykonanej części kontraktu w drugim półroczu 

b.r. 

Pytanie 5 – Przedstawienie warunków, na jakich została udzielona pożyczka z WFOŚiGW w 

Opolu (kwota, okres spłaty, wysokość rat, ewentualne zabezpieczenie) oraz informacji czy 

istnieje możliwość umorzenia przez Fundusz pożyczki i na jakich warunkach. 

Odpowiedź: 

Umowa z dnia 30.06.2009 r. nazwa zadania „Termomodernizacja budynków centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie wraz z montażem instalacji solarnej. Pożyczka w wysokości 

717.663,29 zł – 44 raty płatne do 20-go każdego miesiąca,  

pierwsza rata – 9760,00, zł  

42 raty – 16.600,00 zł  

ostatnia 44-ta – 10.703,29 zł płatna do 20 maja 2013 r. 

Umowa z dnia 10 lutego 2010 r. Nazwa zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody”. 

Pożyczka w wysokości 283.556,00 zł – 36 rat płatnych do 20-go każdego miesiąca. 

35 rat – 6560,00 zł 

Ostatnia 36- ta rata 53.956,00 zł płatna do 20 kwietnia  2013 r. 

W obu przypadkach istnieje możliwość umorzenia części pożyczki do 30%. 
 

Pytanie 6 – Przedstawienie uchwały Zarządu WFOŚiGW o przyznaniu pierwszej części 

pożyczki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zamieszcza w/w  informacje na stronie: www.bip.ocr.pl w zakładce „pytania i 

odpowiedzi” 

Pytanie 7 –Podanie, czego dotyczą koszty niekwalifikowane netto inwestycji w łącznej 

kwocie 242 268,14 zł. 

Odpowiedź: 

Informacja o kosztach niekwalifikowanych znajduje się w załączniku nr 16 do SIWZ – Plan 

finansowo - rzeczowy 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

http://www.bip.ocr.pl/

