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Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 
7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 
długoterminowych 

 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat Nowosądecki,  
z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”. 
 
Pytanie nr 1 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie zmian we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ tj.: 
1) zmiany zapisów par. 13 tj. zmianę kolejności zarachowania wpłat na spłatę kredytu na następującą: 

1. koszty związane z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją; 
2. opłaty i prowizje związane z obsługą kredytu; 
3. odsetki od zadłużenia przeterminowanego; 
4. odsetki wymagalne; 
5. zadłużenie przeterminowane; 
6. odsetki bieżące; 
7. kapitał kredytu. 

2) zmiany zapisów par. 20 na „Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla 
siedziby Banku” 

3) wykreślenie w par. 17 ust. 4-16 jako bezprzedmiotowego w stosunku do Wykonawcy/banku - 
4) zmianę zapisów § 6 ust. 4 odnośnie: 

a) treści zawiadomienia na: 
„Do 20 każdego miesiąca Bank przekaże Kredytobiorcy zawiadomienie o zmianie wysokości 
oprocentowania zawierające informację o aktualnym oprocentowaniu, aktualnym zadłużeniu 
kapitałowym oraz informację o prognozowanej najbliższej racie kapitału i odsetek. Informację o 
kwocie należnych odsetek za okres od dnia wykorzystania kredytu/transzy kredytu do dnia 
31.12.2019 r. Bank przekaże Kredytobiorcy do dnia 27 grudnia 2019 r. 

oraz 
b) wprowadzenie możliwości wysyłania przedmiotowego zawiadomienia drogą mailową. 

5) wprowadzenia zapisu: 
„Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Bank ……………………., jako Administrator Danych osobowych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 
RODO), informuje, że – w związku z zawarciem niniejszej Umowy kredytu (Umowa kredytu) -  
w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Kredytobiorcy oraz osób go 
reprezentujących, a także przekazane przez Kredytobiorcę dane osobowe pełnomocników, osób do 
kontaktu i innych osób upoważnionych, w celu realizacji Umowy kredytu. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Bank: 



 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, w celu realizacji Umowy kredytu; 
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego (podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe), a także w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Banku w związku z  prowadzeniem działalności bankowej i realizacją 
zawartych przez Bank umów; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń Banku z Umowy kredytu, jako prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Bank. 

3. Bank informuje, że: 
1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: …….………. tel. ………………….. 
2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zawartej z Bankiem Umowy kredytu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj.: 
a) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z tej umowy – pod warunkiem uzyskania zgody 

osoby, której dane dotyczą, 
b) po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy - Prawo bankowe, ale 

nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z tej umowy, 
c) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

art. 105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe – przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia 
zobowiązania wynikającego z tej umowy; 

3) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania danych jest zgoda – prawo wycofania zgody, a ponadto prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Bank informuje, że na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c i ust. 4 b ustawy - Prawo bankowe, w celu 
realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem 
czynności bankowych, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, oraz informacje  
o zobowiązaniach Kredytobiorcy wynikających z czynności bankowych, których będzie stroną, 
mogą zostać przekazane przez Bank do Systemów: 
1) Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP)  

z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro 
Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: kontakt@zbp.pl. W ZBP 
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
iod@zbp.pl lub pisemnie (Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 A);  

2) Kredytobiorcy, którego Administratorem Danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z 
siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, 02– 679 Warszawa, dane kontaktowe: 
Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A , adres e-mail: 
kontakt@bik.pl. W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum 
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). 

5. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, będą przetwarzać dane osobowe: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w celu oceny zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy  oraz analizy ryzyka kredytowego - podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych są przepisy ustawy - Prawo bankowe; oraz 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, w celu rozpatrywania potencjalnych 
reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie 
uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego 
przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, 

a Administrator Danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 (Biuro Informacji Kredytowej S.A.) ponadto: 
1) w celach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za 

podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną 



 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych 
wynikający z przepisów ustawy - Prawo bankowe; 

2) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 
105a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis 
ustawy - Prawo bankowe. 

6. Dane gromadzone w Systemach Bankowy Rejestr oraz Kredytobiorcy, mogą zostać udostępnione: 
1) bankom – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są 

potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem 
metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie wymogu ostrożnościowego dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. 
zm.); 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacje stanowiące 
tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 
kredytów i pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

3) instytucjom kredytowym – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym 
do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim – na zasadzie wzajemności, informacje stanowiące 
odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której 
mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

7. Kategorie danych przetwarzanych przez Administratorów Danych, o których mowa w ust. 4: dane 
identyfikujące konsumenta: PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, 
nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, dane adresowe i teleadresowe, dane socjo-demograficzne, a w przypadku 
przedsiębiorcy – osoby fizycznej -  nazwa i/lub imię i nazwisko, NIP,  REGON, adres miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku spółek osobowych, także dane osobowe 
identyfikujące te osoby, a ponadto dane dotyczące zobowiązania. 

8. Administratorzy Danych, o których mowa w ust. 4, będą przetwarzali dane osobowe: 
1) dla celów wykonywania czynności bankowych – przez okres trwania zobowiązania, oraz 
2) po wygaśnięciu zobowiązania – o ile będą im przysługiwały podstawy prawne do ich 

przetwarzania, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie 
dłużej jednak niż przez okres wskazany w art. 105a ust. 5 ustawy – Prawo bankowe. 

9. Prawa osoby, której dane będą przetwarzane przez Administratorów Danych, o których mowa  
w ust. 4: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora - prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
jest zgoda – prawo wycofania zgody; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy rozporządzenia RODO. 

10. Źródłem, z którego mogą zostać przekazane dane osobowe do Systemów: Bankowy Rejestr oraz 
Kredytobiorcy, jest system informatyczny Banku ………………………….. 

11. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Administratorzy Danych o których mowa  
w ust. 4, mogą przekazać instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, 
informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1.  

12. Bank może udostępnić biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia  
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 
dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli: 
1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku: 

a) dłużnika będącego konsumentem - wynosi co najmniej 200 złotych, 
b) dłużnika niebędącego konsumentem - wynosi co najmniej 500 złotych; 



 

2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni; 
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, albo doręczenia 

dłużnikowi do rąk własnych, na adres  do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie 
wskazał takiego adresu: 
- na adres miejsca zamieszkania dłużnika będącego konsumentem; 
- na adres siedziby dłużnika niebędącego konsumentem lub miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej,  
wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura,  
z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

13. Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe zostały 
udostępnione Bankowi w związku z zawarciem Umowy kredytu, informacji o których mowa  
w art. 14 rozporządzenia RODO, w zakresie objętym niniejszą klauzulą informacyjną.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
Ad. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 13 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy), tj. 

zmianę kolejności zarachowania wpłat na spłatę kredytu na zaproponowaną przez Wykonawcę. 
Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 20 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy). 
Ad. 3) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 17 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) 

poprzez wykreślenie ustępów od 4 do 16. 
Ad. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt 

umowy) odnośnie treści zawiadomienia na zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wysyłania zawiadomienia określonego w § 6 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ 
(Projekt umowy) drogą mailową. 

Ad. 5) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę zapisów do 
treści Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy). 
Obowiązkiem banku jest udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Sposób 
wypełnienia obowiązku pozostaje w gestii każdego z banków. Treść klauzul informacyjnych jest 
różna w różnych bankach. Narzucenie treści klauzuli poprzez zamieszczenie jej w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w projekcie umowy jest niezasadne. 

 
Pytanie nr 2 Wykonawcy: 
„W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

1. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają 
Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty 
kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, za zgodą Banku, w drodze 
aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 
15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie 
może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata 
kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest 
oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. 
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji 
analogicznego postanowienia.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 
Zasady zmiany wysokości oraz terminów spłaty kredytu/rat kredytu Zamawiający zawarł w § 8 Załącznika  
nr 2 do SIWZ (Projekt umowy). 
 
Pytanie nr 3 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 
W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
 
Pytanie nr 4 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):” 



 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. 
 
Pytanie nr 5 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, 
zarząd powiatu, zarząd województwa).” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 
W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 
wykonawczemu reprezentującemu Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 6 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 
- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
z budżetu państwa (w tys. PLN): 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 
innych źródeł (w tys. PLN):” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 
Informacja dotycząca następujących pozycji długu Zamawiającego wg stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 
- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 57 971,00 
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 209 r. o finansach publicznych z 
budżetu państwa (w tys. PLN): 0 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
z innych źródeł (w tys. PLN): 2 268,90 

 
Pytanie nr 7 Wykonawcy: 
„Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, 
oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: 
1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 
2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? 

a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 
Prosimy o podanie okresu kredytowania 

b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 
Prosimy o podanie okresu poręczenia 

3. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał 
lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 
a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 

Szpital nie realizuje programu naprawczego. 
2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? 

Szpital korzysta z kredytów. Zamawiający nie dokonywał poręczenia w/w kredytów. 
a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 



 

Kwota kredytów wg stanu na 31.08.2019 r. wynosi 5 344,71 tys. zł, w tym: 1) 817,92 tys. zł, 2) 
4 526,79 tys. zł 
Prosimy o podanie okresu kredytowania:  
1) 10.12.2018 – 10.12.2021 
2) 31.01.2019 – 30.11.2023 

b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Nie dotyczy 
Prosimy o podanie okresu poręczenia: Nie dotyczy 

3. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na 
kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 
Zamawiający udziela wsparcia SP ZOZ. Wsparcie przewidziane w 2019 r. to dotacja celowa. 
a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 

200 tys. zł 
b) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala: 

2019 rok 
 
Pytanie nr 8 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest 
przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po 
przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). 
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych 
zmian dla Państwa budżetu.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 
W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań 
powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo, po przeniesieniu działalności 
medycznej ZOZ do innego podmiotu. 
 
Pytanie nr 9 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz  
z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 
Nie została przeprowadzona ani nie jest przewidywana likwidacja Szpitala wraz z przejęciem jego długu. 
 
Pytanie nr 10 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo 
zadłużenia: 
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  
- stowarzyszenia, 
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 
Powiat Nowosądecki w 2002 roku udzielił poręczenia kredytu w kwocie 5 mln zł dla SP ZOZ Szpitala  
w Krynicy – Zdroju. W latach 2004 – 2007 Powiat dokonał spłaty kredytu w kwocie 4 999,9 tys. zł. 
 
Pytanie nr 11 Wykonawcy: 
„ 1. Prosimy o informację, czy majątek planowany do sprzedaży w 2019 r. został: 

a) jednoznacznie określony, 
b) został wyceniony 

2. Prosimy o informację: 
a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2019, 
b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. 

3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli 
tak to ile razy?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 
Ad. 1) 

a) TAK 
b) TAK 



 

Ad. 2) 
a) 1 244 tys. zł 
b) 400 tys. zł 

Ad. 3) 
W przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku, od 2 do 4 razy 
 
Pytanie nr 12 Wykonawcy: 
„W załączeniu składamy następujące dokumenty1: (1Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny 
wniosku) 

1. Zmiany do Uchwały Budżetowej i WPF dokonane po 14.06.2019 r. – jeśli wystąpiły 
2. Sprawozdania finansowe SPZOZ (bilans, rachunek zysków i strat, ewentualnie sprawozdania F-01 – 

jeżeli szpital nie dysponuje bilansem i rachunkiem zysków i strat), dla których Powiat jest organem 
założycielskim – za 2018 r. i za II kwartał 2019 r.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 
Ad. 1) 
Wszystkie zmiany do Uchwały Budżetowej oraz WPF dokonane po 14.06.2019 r. są opublikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: 
http://www.bip.nowosadecki.pl/rada/uchwaly_rady/vi_kadencja_/2019/ 
oraz 
http://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2019/ 
Ad. 2) 
Zamawiający w załączeniu przesyła sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 r. (Załącznik nr 2 do niniejszego 
pisma) oraz sprawozdanie F-01 SPZOZ za II kwartał 2019 r. (Załącznik nr 3 do niniejszego pisma). 
 
Pytanie nr 13 Wykonawcy: 
„Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w Banku aktualne (nie starsze niż 1 
miesiąc) zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 
Na wniosek Banku, przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w Banku aktualne (nie 
starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów. 
 
Pytanie nr 14 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia kredytu?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 
Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia kredytu, w postaci weksla własnego in 
blanco oraz deklaracji wekslowej, kontrasygnowanych przez Skarbnika Powiatu. 
 
Pytanie nr 15 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym w zakresie kredytów, 
pożyczek długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie 
(kwoty, terminy opóźnień)?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 
Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe, w tym w zakresie kredytów. 
Zamawiający nie posiada pożyczek długoterminowych. 
 
Pytanie nr 16 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający posiada pożyczki udzielone przez inne podmioty niż banki?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 
Zamawiający nie posiada pożyczek udzielonych przez inne podmioty niż banki. 
 
Pytanie nr 17 Wykonawcy: 
„Prosimy o informacje dotyczące posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach 
kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami oraz informacji na temat kondycji finansowej tych 
podmiotów na koniec 2018 r. (w formie: sprawozdania finansowego lub podania podstawowych wielkości 
tj: przychody ze sprzedaży, wynik ze sprzedaży, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, kapitał 
własny, suma bilansowa, aktywa trwałe).” 



 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 
Zamawiający posiada 400 udziałów w Małopolskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w likwidacji, 
o wartości 200 000 zł. 
 
Pytanie nr 18 Wykonawcy: 
„Prosimy o udostępnienie ostatniego sprawozdania finansowego Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego 
przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 
Zamawiający w załączeniu przedkłada sprawozdanie Rb - Z SP ZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 
(Załącznik nr 1 do niniejszego pisma). 
 
Pytanie nr 19 Wykonawcy: 
„(…) zwraca się z prośbą o opublikowanie wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017, 2018.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19: 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok została przyjęta Uchwałą  
Nr 205/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok została przyjęta Uchwałą Nr 281/XXIX/17 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Powyższe Uchwały wraz z ich zmianami zamieszone są na stronie 
BIP Zamawiającego pod adresem http://www.bip.nowosadecki.pl/rada/uchwaly_rady 
 
Pytanie nr 20 Wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się dodanie do umowy kredytowej następującej klauzuli: 

„ 1. „W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika WIBOR 1M przez okres nie przekraczający 14 
dni, zastosowanie ma ostatnia wartość tego wskaźnika z dnia poprzedzającego zaprzestanie jego 
publikacji. 

2. W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika WIBOR 1M przez okres powyżej 14 dni, 
zastosowanie znajdzie inny, zastępczy wskaźnik referencyjny, ustalony wg następujących zasad: 
1) w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wskaźnik referencyjny wskazany w obowiązujących 

przepisach prawa albo przez właściwy organ nadzoru lub administracji publicznej; 
2) w przypadku braku istnienia wskaźnika, o którym mowa w pkt 1, zastosowanie znajdzie inny 

zastępczy wskaźnik referencyjny, który łącznie będzie spełniał następujące warunki: 
a) jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne  
w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 
nr 596/2014, 

b) jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania  
w złotych polskich na okres 1 miesiąca, a w przypadku braku stosowania wskaźnika 
referencyjnego dla okresu 1 miesiąca bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu 
najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz 

c) jest najbardziej zbliżony do WIBOR 1M w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników 
referencyjnych spełniających warunki wskazane w lit. a-b, a jeżeli dany wskaźnik referencyjny 
ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania. 

3. Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wymagania wymienione w ust. 2 nie będzie dostępny, 
Bank zastosuje w miejsce dotychczasowego wskaźnika stopę lombardową NBP. 

4. Nowy wskaźnik referencyjny obowiązywać będzie od pierwszego umownego okresu rozliczeniowego, 
dla którego obliczenie wskaźnika referencyjnego na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwe. 
Informacja o zmianie wskaźnika referencyjnego zostanie niezwłocznie dostarczona Kredytobiorcy. 

5. W przypadku ogłoszenia przez GPW Benchmark S. A. z siedzibą w Warszawie istotnej zmiany 
wskaźnika WIBOR 1M, stosuje się wartość wskaźnika po zmianie, skorygowaną o: 
1) wartość korekty podaną przez GPW Benchmark S. A. z siedzibą w Warszawie, 
 - albo jeśli GPW Benchmark S. A. z siedzibą w Warszawie nie podał wartości korekty, 
2) średnią arytmetyczną z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika WIBOR 1M przed istotną zmianą  

i historycznymi wartościami wskaźnika po istotnej zmianie, podanymi przez GPW Benchmark S. A. 
z siedzibą w Warszawie, wyliczoną za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia istotnej zmiany, 



 

 - o czym niezwłocznie Bank informuje Kredytobiorcę. 
6. W przypadku, gdy Bank poweźmie informację o ponownym publikowaniu wskaźnika WIBOR 1M, 

które nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania jego opracowywania, strony 
powrócą do pierwotnie określonych w Umowie zasad ustalania oprocentowania, o czym niezwłocznie 
Bank poinformuje Kredytobiorcę”. 

Propozycję tą uzasadniamy obowiązkiem uregulowania w stosunkach umownych sytuacji zaprzestania 
publikowania wskaźnika referencyjnego zawartego w umowie (art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne  
w instrumentach finnansowych i umowach finnansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
596/2014). Jeżeli nie dopuszczają Państwo wprowadzenia zaproponowanych wyżej postanowień, 
prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy i jakie przewidują Państwo działania na wypadek zaprzestania 
publikowania przez GPW Benchmark S. A. z siedzibą w Warszawie wskaźnika WIBOR 1M. Jeżeli 
przewidują Państwo określone działania, to czy możliwe jest ich uwzględnienie w treści Umowy?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20: 
W przypadku likwidacji wskazanej w umowie stawki WIBOR zostanie ona, za porozumieniem Stron, 
zamieniona na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR, albo na stawkę najbardziej 
zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 
Zamawiający zmienia w tym zakresie treść specyfikacji oraz Załącznika nr 2 do siwz (Projekt umowy)  
w sposób wskazany w pkt II ppkt 2 lit. c) - e) niniejszego pisma. Zmieniony Załącznik nr 2 do siwz (Projekt 
umowy) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 21 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek? Jeśli tak to komu zostały udzielone, 
kiedy, w jakiej kwocie i na jaki okres.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21: 
Zamawiający posiada należności z tytułu pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi w Krynicy – Zdroju. Pożyczka 
została udzielona w styczniu 2019 r. w kwocie 500 tys. zł. Spłata do dnia 16 grudnia 2019 r. 
 
Pytanie nr 22 Wykonawcy: 
„Jakie umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostały zawarte przez Zamawiającego?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22: 
Zamawiający dotychczas nie zawarł żadnej umowy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. 
 
Pytanie nr 23 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający posiada zawarte umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.20191 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 
1767)? Proszę o podanie kwoty zadłużenia oraz terminu obowiązywania umów.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23: 
Zamawiający nie posiada zawartych umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 
1767). 
 
Pytanie nr 24 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający posiada zawarte umowy wsparcia? Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju wsparcia, 
podmiotu objętego wsparciem, kwoty wsparcia, zadłużenia podmiotu objętego umową wsparcia.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24: 
Zamawiający nie posiada zawartych umów wsparcia. 
 
Pytanie nr 25 Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający zaplanował w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym 
wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? Jeżeli Zamawiający zaplanował 
takie wydatki, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu? Jeżeli Zamawiający 



 

zaplanował takie wydatki, prosimy o wskazanie w jakich kwotach dla każdego roku prognozy uwzględniono 
konieczne dokapitalizowanie podmiotów powiązanych z tytułu zawartych umów wsparcia.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25: 
Zamawiający nie posiada umów wsparcia, w związku z czym nie  zaplanował w okresie prognozowanym 
objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatków związanych z dokapitalizowaniem wynikającym z ww. 
umów. 
 
Pytanie nr 26 Wykonawcy: 
„Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26: 
W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne. 
 
Pytanie nr 27 Wykonawcy: 
„Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27: 
Planowane na 2019 r. dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 400 tys. zł. 
 
Pytanie nr 28 Wykonawcy: 
„Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, 
jeśli tak to jaką kwotę?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28: 
Przetargi na sprzedaż majątku planowane w 2019 r. zostały ogłoszone na minimalną łączną kwotę  
1 244 tys. zł. 
 
Pytanie nr 29 Wykonawcy: 
„Czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania Zamawiający wyraża zgodę na to 
by wydłużenie okresu kredytowania było uzależnione od uzyskania od Banku pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej?” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29: 
Zgodnie z zapisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „Zamawiający przewiduje 
możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat, w sytuacji gdy nastąpią 
trudności w zachowaniu limitów spłaty zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. 
Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli zamawiającego i wykonawcy dla 
swej ważności w formie pisemnej w formie aneksu do umowy.” 
 
Pytanie nr 30 Wykonawcy: 
„Jednocześnie zwracamy się z propozycją modyfikacji zapisów SIWZ w pkt. 3. III. Propozycję uzasadniamy 
tym, że aktualne zapisy SIWZ wymagające dokumentowania sposobu zatrudnienia „osób wykonujących 
czynności w zakresie obsługi kredytu” mogą być trudne do zrealizowania w praktyce, gdyż w obsługę 
kredytu zaangażowanych jest wiele osób z różnych działów (np. zespół sprzedaży, zespół finansowo-
księgowy, zespół IT, kontrola wewnętrzna, archiwum), pracujących często w systemie zastępstw, 
elastycznych godzinowo harmonogramów oraz mogących podlegać zmianom z przyczyn niezależnych od 
banku takich jak urlopy, chorobowe itp. Jednocześnie biorąc pod uwagę ratio legis art. 29 ust. 3a ustawy 
Prawo zamówień publicznych możemy zapewnić, że wszyscy pracownicy uczestniczący w czynnościach 
związanych z obsługą kredytu, są zatrudnieni w Banku w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W związku z tym proponujemy następujące modyfikacje treści SIWZ: 
• pkt. 3. III. c otrzymuje brzmienie: 

„sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy Pzp: 
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, 
dostarczy zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wszystkie osoby wykonujące czynności w 
zakresie obsługi kredytu, zatrudnione są na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy.” 

• w pkt. 3. III. c zastąpienie aktualnego wykazu osób aktualnym oświadczeniem. 



 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że brak zgody na powyższą propozycję, będzie skutkował koniecznością 
wykonania przez Wykonawcę dodatkowych czynności i poniesienia w związku z tym dodatkowych kosztów. 
Są to koszty nieuzasadnione i niepotrzebne. 
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższą modyfikację, biorąc pod uwagę podniesione powyżej 
trudności, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za osoby „wykonujące czynności 
związane z obsługą kredytu” uznać dwie osoby wyznaczone w Banku do bieżącego monitorowania  
i kontaktów z Zamawiającym (np. w zakresie wysyłania informacji o wysokości odsetek).” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30: 
Zamawiający zmienia w tym zakresie treść specyfikacji oraz Załącznika nr 2 do siwz (Projekt umowy)  
w sposób wskazany w pkt II ppkt 2 lit. a) – b) niniejszego pisma. Zmieniony Załącznik nr 2 do siwz (Projekt 
umowy) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 31 Wykonawcy: 
„Proszę o załączenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r. Powiatu Nowosądeckiego, 
ponieważ na stronie Powiatu wystąpił błąd. Zostały pomylone lata. W zakładce dotyczącej sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu za 2016 r. otwiera się sprawozdanie za wykonanie budżetu za rok 2017 r.” 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31: 
Na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładkach dotyczących 2016 i 2017 r. znajdują się właściwe 
sprawozdania z wykonania budżetu. 
 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje 
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 

 zmianę treści Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) w zakresie odpowiedzi udzielonych 
wykonawcom na pytania nr 20 i 30, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.09.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 18.09.2019 r. godz. 10.15, 

 zmianę polegającą na odstąpieniu od wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

 zmianę polegającą na określeniu sposobu postępowania w przypadku likwidacji stawki WIBOR. 

2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący 
sposób: 

a) pkt 3.III SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„III. Zamawiający informuje, że nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp. Zamówienie, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu, może być realizowane  
w różny sposób. Trudno wyodrębnić tu czynności, które są niezbędne do realizacji 
zamówienia i które jednocześnie mają cechy stosunku pracy. Czynności wykonywane przy 
realizacji zamówienia polegające na obsłudze kredytu nie stanowią wykonywania pracy  
w rozumieniu Kodeksu Pracy. Z tego względu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie znajduje 
zastosowania.” 

b) w związku za zmianą treści specyfikacji opisaną powyżej w lit. a) skreśla się w całości § 19  
w Załączniku nr 2 do siwz (Projekt umowy), natomiast paragrafy następujące po paragrafie 
wykreślonym otrzymują nową numerację; 

c) pkt 26 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający 
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w okolicznościach i na warunkach wskazanych w § 5 ust. 3 oraz w § 8 projektu 
umowy, tj.: 

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez dodatkowych prowizji i opłat, 
zmian harmonogramu spłat kredytu polegających na: 

 zmianie terminów spłaty rat w ramach danego roku budżetowego, 

 zmianie wysokości rat w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 



 

ii. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych 
prowizji i opłat, w sytuacji gdy nastąpią trudności w zachowaniu limitów spłaty 
zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. 

iii. Zamawiający przewiduje, w przypadku likwidacji stawki WIBOR, jej zamianę, za 
porozumieniem Stron, na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę 
WIBOR, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR, 
bez kosztów obciążających Zamawiającego.” 

d) pkt 26 ppkt 5) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. Szczegółowe warunki i okoliczności zmian określone zostały w § 5 ust. 3, § 8 i § 17 projektu 
umowy.” 

e) w § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) dopisuje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. W przypadku likwidacji wskazanej w umowie stawki WIBOR zostanie ona, za porozumieniem 
Stron, zamieniona na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR, albo 
na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR, bez kosztów 
obciążających Zamawiającego.” 

f) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do dnia 
18 września 2019 r. do godz. 10.00”, 

g) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………. 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .………………………………………………………………… 

nazwa postępowania: 
ZPI.272.20.2019 Oferta na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego  
w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 
długoterminowych 

z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 18 września 2019 r.” 

h) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego: 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).”. 

 

III. POUCZENIE 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji. 

 
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rb - Z SPZOZ wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 r. 
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie F-01 SPZOZ za II kwartał 2019 r. 
Załącznik nr 4 - Projekt umowy – Załącznik nr 2 do siwz (zmieniony) 
 
 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika, 
2. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, 
3. Biuletyn Informacji Publicznej 
4. a/a Starostwo Powiatowe 


