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Wykonawcy

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpońu Sanitarnego w Płocku przekazuje

poniżej odpowiedzi na pytania otrzymane w rwiązku z zapytaniem ofertowym doĘczącym kredYu

obrotowego w rachunku kredYowym.

Wyjaśnienie dot},czące przeksięgowania na rozliczenia międzyokresowe przychodów

niezamortyzowanej części akĘvwów trwaŁvch otrz}rmanych z dotacji.

Odp. Przeksięgowanie doĘczy:

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej - zakup ambulansów wraz z wyposarzeniem medycznym,

- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego - zakup ambulansów wraz z wyposarzeniem

medycznym, remonty budynków, budowa budynku podstacji w Gąbinie, rejestratory rozmów dla

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, układ komunikacyjny i lądowisko dla Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego.

lnformacj e dotyczące poąvczki restrukturyzacyjnej

Odp. Umowapożyczki zawarta od 20.09.2005 r.

P r zęznaczenie p o ży czki :

1) zaspokojenie należności głównych z tytufu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z

dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjowanym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń

u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw,

2) spłata nalezności zĘĄułll zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art.7 ustawy z dnia

15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładow opieki zdrowotnej, z

wyłączeniem odsetek za rwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy,

3) pokrycie kosźów opłat prowizyjnych za podejmowane przez BGK czynności nviązane z

udzieleniem pożyczki.

Informacj a dot}rcząca nalezno ści przeterm inowan}rch _ odp i s}, am oĄzacyj ne
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OdP. Na 30.06.2014 r. kwota odpisów aktlalizacyjnych dotycząca na|eżności przeterminowanych

wyno s iła l 03 .3 8 I,49 zł (nale żno śc i obj ęte nakazem ko m orn i czym).

Informacj a doĘvcząca przeznaczenia kred}tu.

Odp. Kredyt będzie przeznaazony na bieżącą działalnośó Stacji tj. zakup leków, materiałów

medycznych i sprzętu, paliwa i części do karetek.

Informacj a dołcząca zobowiązań przeterminowanych.

Odp. Stacja nie jest stroną w postępowaniach spornych zĘĄftl zobowiązańprzeterminowanych.

Prowadzone są rozmowy zwierzycielami w celu uzgodnienia terminu dokonania płatności, rońożęnia

płatności na raty.
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