
 

ZP.272.25.2017                     Nowy Sącz, dn. 06.10.2017 r. 
 
 

Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 
8 250 000 PLN 

 
 
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 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 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: 
„Czy Zamawiający udostępni zmiany w budżecie powiatu na rok 2017 (dokonane z uwzględnieniem 
zaciągnięcia przedmiotowego kredytu)?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Wszystkie zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. 
Zmiany w budżecie powiatu wprowadzane Uchwałami Zarządu Powiatu Nowosądeckiego znajdują się na 
stronie internetowej: 
http://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/v_kadencja/2017/ 
Zmiany w budżecie Powiatu Nowosądeckiego wprowadzane Uchwałami Rady Powiatu Nowosądeckiego 
znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.bip.nowosadecki.pl/rada/uchwaly_rady/v_kadencja/2017/ 
 
 
Pytanie nr 2 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w oparciu o art. 
777 §1 pkt. 5 k.p.c do 200% kwoty kredytu oraz czy pokryje koszty związane ze sporządzeniem w/w aktu?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 
 
 
Pytanie nr 3 wykonawcy: 
„Czy oprocentowanie kredytu może być wyrażone jest jako suma stawki WIBOR 1M i marży banku. WIBOR 
1M będzie stawką zmienną dla każdego okresu odsetkowego. Oprocentowanie kredytu będzie ulegało 
zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR 1M. Zmiana oprocentowania dokonywana będzie 
miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą  
w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 
W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub niższą niż 0 do określenia stopy 
procentowej przyjmuje się wartość stawki WIBOR 1M na poziomie równym 0?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3: 
Zamawiający zmienia treść zapisu § 5 Załącznika nr 2 (Projekt umowy) w sposób wskazany w pkt II ppkt 2  
lit. d) niniejszego pisma. 

http://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/v_kadencja/2017/
http://www.bip.nowosadecki.pl/rada/uchwaly_rady/v_kadencja/2017/


 

Pytanie nr 4 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedłoży dokument wskazujący osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych, 
polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych – uchwałę 
Zarządu? – jeżeli nie to dlaczego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu Uchwałę Zarządu (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma) wskazującą 
osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
 
 
Pytanie nr 5 wykonawcy: 
„Prosimy o podanie następujących informacji o zobowiązaniach, które mają być spłacone z zaciągniętego 
kredytu: 
a) Wierzyciel: 
b) Rodzaj zobowiązania: 
c) Kwota: 
d) Zabezpieczenie:” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5: 
Przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (kwota 
4 067 664,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych 
(kwota 4 182 336,00 zł). Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ) Zamawiający nie 
przewiduje dokumentowania (rozliczania) wykorzystania kredytu. 
 
 
Pytanie nr 6 wykonawcy: 
„W przypadku celu finansowania planowanego deficytu budżetu prosimy o podanie przyczyny braku 
środków na finansowanie wydatków innych niż inwestycyjne.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 6: 
Z kredytu zaciągniętego na planowany deficyt budżetu sfinansowane zostaną wyłącznie wydatki 
inwestycyjne. 
 
 
Pytanie nr 7 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedłoży informację o posiadanych rachunkach bankowych?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 7: 
Na żądanie Wykonawcy Zamawiający przedłoży informację o posiadanych rachunkach bankowych przed 
podpisaniem umowy kredytowej. 
 
 
Pytanie nr 8 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wraz z opinią RIO? 
Jeżeli nie to dlaczego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 8: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wraz  
z opinią RIO (Załączniki nr 2a i 2b do niniejszego pisma). 
 
 
Pytanie nr 9 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedłoży wykaz podmiotów powiązanych z Powiatem Nowosądeckim kapitałowo lub 
organizacyjnie wraz z procentowym udziałem oraz z załączeniem bilansów oraz rachunków zysków i strat 
w/w podmiotów?” 



 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 9: 
Zamawiający posiada 400 udziałów w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o.o. o wartości 200 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 10 wykonawcy: 
„W którym dniu nastąpi spłata kapitału oraz odsetek, w przypadku gdy ustalony dzień przypadający do 
spłaty będzie dniem wolnym od pracy?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 10: 
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 Projektu umowy o kredyt bankowy długoterminowy, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SIWZ: „Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy 
w Banku, uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym 
terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według 
stopy określonej w § 5”. 
 
 
Pytanie nr 11 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedłoży informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016? Jeżeli nie to 
dlaczego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 11: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. 
(Załącznik nr 3 do niniejszego pisma). 
 
 
Pytanie nr 12 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 12: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 13 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu 
notarialnego, zgodnie z art. 777 k.p.c. i czy Państwo pokryjecie koszty sporządzenia aktu notarialnego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 13: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu 
notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c. 
 
 
Pytanie nr 14 wykonawcy: 
„Czy przed uruchomieniem kredytu zostanie ustanowione prawne zabezpieczenie spłaty kredytu?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 14: 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, złożone  
w dniu podpisania umowy kredytowej. 
 
 
Pytanie nr 15 wykonawcy: 
„Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę warunku zamieszczonego w projekcie umowy § 8 ust. 2 na:  
„2. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu polegającej na: 
a) zmianie terminów spłaty rat w ramach roku budżetowego – do wysokości poziomu spłaty rocznej, 
b) zmiany wysokości rat w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 



 

Powyższe zmiany wymagają zgodnych oświadczeń woli dla swej ważności w formie aneksu do umowy” – tj. 
w treści odpowiadającej zapisom SIWZ.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 15: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 16 wykonawcy: 
„W związku z tym, że wymienione w & 17 ust.4 projektu umowy kredytu - składniki wynagrodzenia, nie 
mają wpływu na wykonanie umowy przez Bank – czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów  
w & 17 od ust.4 do 16 jako nie mające zastosowania do przedmiotu zamówienia jakim jest kredyt 
bankowy.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 16: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
 
Pytanie nr 17 wykonawcy: 
„W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej/ 
-ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie 
inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 

2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z 
jakich źródeł.” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 17: 
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Z kredytu zaciągniętego na planowany 
deficyt budżetu sfinansowane zostaną wydatki inwestycyjne nie posiadające dofinansowania ze środków 
UE. 
 
 
Pytanie nr 18 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 18: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 19 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 19: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 20 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania 
naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 20: 
Nie. 
 
 



 

Pytanie nr 21 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 21: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 22 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 22: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 23 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 23: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 24 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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 24: 
Informacja dotycząca następujących pozycji długu Zamawiającego wg stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 58 922,33 
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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 
5 207,89 
 
 
Pytanie nr 25 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 25: 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 

NIE 
2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? 

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

1 354,81 tys. zł, w tym: 
1) 700 tys. zł, 
2) 238,08 tys. zł, 
3) 416,73 tys. zł 
Prosimy o podanie okresu kredytowania: 
(termin spłaty) 
1) 30.04.2019 r. 
2) 30.11.2017 r. 
3) 18.01.2019 r. 

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). 
Dotacje celowe do działalności inwestycyjnej: 5 125 tys. zł 
Umorzenie należności wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej: 401 tys. zł 
a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 

5 526 tys. zł 
b) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala 

2016 - 2017 
 
 
Pytanie nr 26 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 26: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 27 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 27: 
Nie. 



 

Pytanie nr 28 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 28: 
Powiat Nowosądecki w 2002 roku udzielił poręczenia kredytu w kwocie 5 mln zł dla SPZOZ Szpitala  
w Krynicy. W latach 2004 – 2007 Powiat dokonał spłaty kredytu w kwocie 4 999,9 tys. zł. 
 
 
Pytanie nr 29 wykonawcy: 
„Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu  wartości dochodów bieżących planowanych do 
osiągnięcia od 2018 roku , w szczególności od 2019r. w odniesieniu do wolniej wzrastających wydatków 
bieżących” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 29: 
Dochody i wydatki w latach 2018 – 2025 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami 
makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących 
założeń makroekonomicznych na potrzebę Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu 
Terytorialnego – aktualizacja maj 2017 r.”. Zgodnie z tym dokumentem dochody w 2018 r. wzrastają  
o 103,8% w stosunku do bieżącego roku 2017 r. i kolejno w latach: 
2019 r. – 103,9% 
2020 r. – 103,9% 
2021 r. – 103,6% 
2022 r. - 103,5% 
2023 r. – 103,3% 
2024 r. – 103,2% 
2025 r. – 103,1% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Natomiast wydatki wzrastają w 2018 r. o 102,3% w stosunku do roku bieżącego 2017 i kolejno w latach: 
2019 r. o 102,3%, 2020 – 2025 o 102,5% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. 
 
 
Pytanie nr 30 wykonawcy: 
„1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: 
a. został jednoznacznie określony, 
b. został wyceniony. 
2. Prosimy o informację: 
a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku 
budżetowym, 
b. o łącznej szacowanej 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 30: 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: 
a. został jednoznacznie określony 
TAK 
b. został wyceniony 
TAK 
2. Prosimy o informację: 



 

a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku 
budżetowym 
3 973,24 tys. zł brutto 
b. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze 
przetargowej 
3 973,24 tys. zł brutto 
3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli 
tak to ile razy. 
W przeszłości podejmowano próbę sprzedaży ww. majątku od 2 do 4 razy. 
 
 
Pytanie nr 31 wykonawcy: 
„W załączeniu składamy następujące dokumenty: 
1. Opinia RIO w sprawie  przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze roku 2017  (o ile została już wydana) 
2. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju za I półrocze 2017 R.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 31: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu następujące dokumenty: 
1. Opinia RIO w sprawie  przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze roku 2017  (o ile została już wydana) – Załącznik nr 2b do niniejszego 
pisma; 

2. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju za I półrocze 2017 R. – 
Załącznik nr 7 do niniejszego pisma. 

 
 
Pytanie nr 32 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przedstawi aktualne [nie starsze niż 1 miesiąc] dokumenty z ZUS i US o braku zaległości 
przed podpisaniem umowy kredytowej?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 32: 
Przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedstawi aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) 
dokumenty z ZUS i US o braku zaległości. 
 
 
Pytanie nr 33 wykonawcy: 
„Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. /jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zaległych 
zobowiązań.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 33: 
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach 
 
 
Pytanie nr 34 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie kredytów 
długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, 
terminy opóźnień)?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 34: 
Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. 
 
 
Pytanie nr 35 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne /jeżeli tak, prosimy 
o podanie kwoty zajęć/.” 
 



 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 35: 
Na posiadanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
 
 
Pytanie nr 36 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest 
przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu 
działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, 
prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 36: 
W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań 
powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności 
medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). 
 
 
Pytanie nr 37 wykonawcy: 
„Prosimy o informacje dotyczące:  
- posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego (z podaniem wartości i udziału w kapitale 

podstawowym poszczególnych podmiotów), 
- powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami,  
- podmiotów, za które Zamawiający udzieliła poręczeń oraz które wspiera finansowo, 
podanie Nr REGON niniejszych podmiotów oraz informacji na temat kondycji finansowej tych podmiotów 
 na koniec 2016 r. (w formie: sprawozdania finansowego za 2016 r. 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 37: 
Zamawiający posiada 400 udziałów w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o., o wartości 200 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 38 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży w 2017r. na kwotę 1 mln zł, czy były 
wcześniej podejmowane próby sprzedaży tego majątku?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 38: 
Powiat Nowosądecki ogłosił 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu 
Nowosądeckiego: 
1) Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Starym Sączu przy  

ul. Daszyńskiego 18. Cena wywoławcza: 550 000,00 zł. Termin rozstrzygnięcia: 13 października 2017 
roku. 

2) Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Krynica - 
Wieś, miasto Krynica - Zdrój, oznaczono jako działki ewidencyjne: 403/16 o pow. 0,0900 ha, 403/17  
o pow. 0,0837 ha, 403/18 o pow. 0,0834 ha, 403/37 o pow. 0,0838 ha. Cena wywoławcza działki 
ewidencyjnej 403/16: 155 000,00 zł + 23% VAT, działki ewidencyjnej 403/17: 144 000,00 zł + 23% VAT, 
działki ewidencyjnej 403/18: 144 000,00 zł + 23% VAT, działki ewidencyjnej 403/37: 145 000,00 zł + 23% 
VAT. Termin rozstrzygnięcia: 17 listopada 2017 roku. 

3) Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości s położonych w obrębie 1 miasta 
Grybów, oznaczonych jako działki ewidencyjne: 516 o pow. 0,2063 ha, 690/2 o pow. 0,0100 ha. Cena 
wywoławcza: 2 700 000,00 zł. Termin rozstrzygnięcia: 24 listopada 2017 roku. 

W przeszłości podejmowano próby sprzedaży ww. majątku. 
 
 
Pytanie nr 39 wykonawcy: 
„Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowe Rb-Z SP ZOZ za 4Q2016r. oraz 2Q2017r.” 



 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 39: 
W załączeniu przedkładam sprawozdania finansowe Rb-Z SP ZOZ za 4Q2016r. oraz 2Q2017r. (Załączniki nr 4 
i 5 do niniejszego pisma). 
 
 
Pytanie nr 40 wykonawcy: 
„Prosimy o wydłużeniu terminu złożenia oświadczenia o zatrudnieniu z 7 dni do 14 dni od zawarcia 
umowy?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 40: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do 14 dni. 
 
 
Pytanie nr 41 wykonawcy: 
„Prosimy o usuniecie zapisu dotyczącego kar umownych lub o ich zmniejszenie.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 41: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego kar umownych. Zamawiający zmniejsza 
karę umowną, o której mowa w pkt 3 ppkt III lit. b. tiret pierwszy i tiret drugi SIWZ, do kwoty 4.500,00 zł. 
 
 
Pytanie nr 42 wykonawcy: 
„Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy kredytowej stanowiącej załącznik do SIWZ § 3 na „za datę 
wypłaty kredytu uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w Banku Kredytodawcy”.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 42: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy kredytowej stanowiącej załącznik do SIWZ 
§ 3 na „za datę wypłaty kredytu uważa się datę obciążenia rachunku Kredytobiorcy w Banku 
Kredytodawcy”. 
 
 
Pytanie nr 43 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający dysponuje odrębną uchwałą Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 43: 
Zamawiający nie dysponuje odrębną uchwałą Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych wynikają bezpośrednio  
z Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian do Uchwały Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2017 rok. 
 
 
Pytanie nr 44 wykonawcy: 
„Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 44: 
Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. 
 
 
Pytanie nr 45 wykonawcy: 
„Czy na rachunkach Zamawiającego w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to proszę o podanie 
kwoty zajęć egzekucyjnych.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 45: 
Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
 



 

Pytanie nr 46 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli 
tak, to prosimy o podanie kwoty.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 46: 
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, zobowiązań wobec ZUS i US. 
 
 
Pytanie nr 47 wykonawcy: 
„Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego 
tytułu?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 47: 
Na dzień dzisiejszy Powiat Nowosądecki nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
 
 
Pytanie nr 48 wykonawcy: 
„Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 48: 
W ciągu ostatnich 18 m-cy u Zamawiającego nie prowadzono programu postępowania naprawczego  
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
 
 
Pytanie nr 49 wykonawcy: 
„Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 49: 
W ciągu ostatnich 36 m-cy nie prowadzono wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego 
postępowań egzekucyjnych. 
 
 
Pytanie nr 50 wykonawcy: 
„Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd 
komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 51: 
W ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy samorządu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego 
ani nie został rozwiązany organ stanowiący. 
 
 
Pytanie nr 52 wykonawcy: 
„Proszę o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Zamawiającym?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 52: 
Zamawiający posiada 400 udziałów w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o.o., o wartości 200 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 53 wykonawcy: 
„Na jakim poziomie na dzień 30.06.2017 jest dochód ze sprzedaży majątku?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 53: 
Na dzień 30.06.2017 r. dochód ze sprzedaży majątku wynosi 19 458,71 zł. 



 

Pytanie nr 54 wykonawcy: 
„Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, 
jeśli tak, to jaka kwota?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 54: 
Powiat Nowosądecki ogłosił 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu: 
1) Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Starym Sączu przy  

ul. Daszyńskiego 18. Cena wywoławcza: 550 000,00 zł. Termin rozstrzygnięcia: 13 października 2017 
roku. 

2) Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Krynica - 
Wieś, miasto Krynica - Zdrój, oznaczono jako działki ewidencyjne: 403/16 o pow. 0,0900 ha, 403/17  
o pow. 0,0837 ha, 403/18 o pow. 0,0834 ha, 403/37 o pow. 0,0838 ha. Cena wywoławcza działki 
ewidencyjnej 403/16: 155 000,00 zł + 23% VAT, działki ewidencyjnej 403/17: 144 000,00 zł + 23% VAT, 
działki ewidencyjnej 403/18: 144 000,00 zł + 23% VAT, działki ewidencyjnej 403/37: 145 000,00 zł + 23% 
VAT. Termin rozstrzygnięcia: 17 listopada 2017 roku. 

3) Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta 
Grybów, oznaczonych jako działki ewidencyjne: 516 o pow. 0,2063 ha, 690/2 o pow. 0,0100 ha. Cena 
wywoławcza: 2 700 000,00 zł. Termin rozstrzygnięcia: 24 listopada 2017 roku. 

 
 
Pytanie nr 55 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: 

„iż zobowiązuje się do przekazywania do Wykonawcy lub umieszczania na oficjalnych stronach 
internetowych Zamawiającego: 
a) kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s,Rb-28s, oraz rocznych 

sprawozdań opisowych z wykonania budżetu 
b) uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF wraz z wymaganymi opiniami RIO.”” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 55: 
Zamawiający zmienia treść zapisu § 14 Załącznika nr 2 (Projekt umowy) w sposób wskazany w pkt II ppkt 2  
lit. f) niniejszego pisma. 
 
 
Pytanie nr 56 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytu: 

„W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony Umowy zgodnie 
postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy 
procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa równa 0 (zero).”” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 56: 
Zamawiający zmienia treść zapisu § 5 Załącznika nr 2 (Projekt umowy) w sposób wskazany w pkt II ppkt 2  
lit. d) niniejszego pisma. 
 
 
Pytanie nr 57 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata skarbnika?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 57: 
Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. 
 
 
Pytanie nr 58 wykonawcy: 
„Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.? 
Jeżeli tak, to czy Powiat pokryje koszty ustanowienia tego zabezpieczenia?” 
 
 



 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 58: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu 
notarialnego, zgodnie z art. 777 k.p.c. 
 
 
Pytanie nr 59 wykonawcy: 
„Prosimy o informacje czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeśli tak, to 
prosimy o podanie kwot zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 59: 
Na posiadanych przez Zamawiającego rachunkach w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
 
 
Pytanie nr 60 wykonawcy: 
„Prosimy o informacje, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to 
prosimy o podanie kwot zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 60: 
Zamawiający nie posiada zobowiązań finansowych w bankach. 
 
 
Pytanie nr 61 wykonawcy: 
„Bardzo prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku niepełnego wykorzystania kredytu lub wcześniejszej 
częściowej spłaty kredytu, ustalenie nowego harmonogramu spłaty kredytu nastąpi z zachowaniem 
następujących zasad: nieprzekroczenie ostatecznego terminu spłaty; proporcjonalny system spłaty kapitału 
(w stosunku do harmonogramu określonego w SIWZ) lub skrócenie okresu kredytowania; na koniec każdego 
roku budżetowego zadłużenie z tytułu kredytu nie przekroczy kwoty przyznanego kredytu pomniejszonej  
o spłatę rat kapitałowych określonych w SIWZ.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 61: 
Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Załącznika nr 2 do siwz (Projekt umowy): „Strony dopuszczają możliwość 
wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat oraz konieczności 
wcześniejszego uprzedzania banku o tym fakcie.” Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ, w przypadku 
zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej, zostaną odpowiednio zmniejszone końcowe raty 
kredytu. 
 
 
Pytanie nr 62 wykonawcy: 
„Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, 
oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: 
- czy szpital realizuje program naprawczy? 
- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? 

a) kwoty kredytu w tys. PLN oraz okres kredytowania 
b) kwoty poręczenia w tys. PLN oraz okresu poręczenia 

- czy w jakikolwiek sposób Gmina wspiera finansowo szpital (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności 
bieżącej/inwestycyjnej) Prosimy o podanie kwot wsparcia finansowego w tys. PLN/ okresu wsparcia.” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 62: 
Szpital dla którego Zamawiający jest organem stanowiącym nie realizuje programu naprawczego. Szpital 
korzysta z kredytu. 
Ad. a) 
Kwota kredytu zaciągniętego przez szpital (wg stanu na dzień 30.06.2017 r.) wynosi: 1 354,81 tys. zł, w tym:  
1)  700,00 tys. zł, z terminem spłaty do 30.04.2019 r. 
2)  238,08 tys. zł, z terminem spłaty do 30.11.2017 r. 
3)  416,73 tys. zł, z terminem spłaty do 18.01.2019 r. 
 



 

Ad. b) 
Kwota poręczenia wynosi 0 zł. 
Wsparcie finansowe dla szpitala w latach 2016 – 2017:   5 526 tys. zł, w tym: 

1) Dotacje celowe do działalności inwestycyjnej:   5 125 tys. zł 
2) Umorzenie należności wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej:    401 tys. zł 

 
 
Pytanie nr 63 wykonawcy: 
„Czy Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od podpisania umowy na załączonym wzorze do 
SIWZ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 63: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od podpisania umowy na załączonym do SIWZ wzorze. 
 
 
Pytanie nr 64 wykonawcy: 
„Bardzo prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych: 
-  opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.  
-  pełne sprawozdanie finansowe szpitala za ostatni zamknięty rok 2016 – jeżeli Powiat jest organem 

założycielskim szpitala 
-  aktualnych ZUS i US.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 64: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz 
sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) szpitala, dla którego Powiat jest organem 
założycielskim, za 2016 rok (Załączniki nr 2b i 8 do niniejszego pisma). Aktualne dokumenty z ZUS i US  
o braku zaległości, Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy kredytowej. 
 
 
Dodatkowa informacja Zamawiającego: 
Zamawiający przedkłada w załączeniu skany uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania 
Skarbnika oraz wyboru organu wykonawczego JST (Załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d i 6e do niniejszego pisma). 
 

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

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

 zmianę treści SIWZ oraz Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) w zakresie odpowiedzi 
udzielonych na pytania nr 15, 40, 41 oraz 42 wykonawców, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.10.2017 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 23.10.2017 r. godz. 10.15. 

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

a) pkt 3 ppkt III lit. a. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„a.  sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego dostarczy zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych opisane powyżej czynności. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację, że wskazane powyżej 
czynności wykonuje/-ą osoba/osoby zatrudniona/-e na podstawie umowy o pracę wraz z 
podaniem jej/ich imienia i nazwiska, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania 
odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 3 ppkt III SIWZ. W przypadku rozwiązania 



 

stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.” 

b) pkt 3 ppkt III lit. b. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„b. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje  
z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

 zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do 
wykonawcy o przedłożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych opisane powyżej czynności, 
natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć to oświadczenie zamawiającemu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania, 
oświadczenie powinno zawierać elementy wymienione w ppkt a, 

 w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 4 500,00 zł, 

 niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
oświadczenia, o którym mowa w ppkt a i ppkt b tiret 1 traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji Zamawiajacy 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości 4 500,00 zł; 

 zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Państwowej Inspekcji Pracy 
przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w pkt 3.III SIWZ.” 

c) § 3 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie: 

„Za datę wypłaty kredytu uważa się datę obciążenia rachunku Kredytobiorcy w Banku 
Kredytodawcy.” 

d) § 5 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie: 

„1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, 
za które odsetki są naliczane. Stopa procentowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna 
notowań stóp WIBOR 1M w miesiącu poprzedzającym dany okres odsetkowy + stała marża 
banku w wysokości  …..%. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi …….  
w stosunku rocznym. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub 
niższą niż 0 do określenia stopy procentowej przyjmuje się wartość stawki WIBOR 1M na 
poziomie równym 0. 

2. W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony 
Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości 
dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa równa 0 
(zero).” 

e) § 8 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie: 
„2. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu polegającej na: 

a) zmianie terminów spłaty rat w ramach roku budżetowego – do wysokości poziomu 
spłaty rocznej, 

b) zmiany wysokości rat w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 
Powyższe zmiany wymagają zgodnych oświadczeń woli dla swej ważności w formie aneksu 
do umowy.” 

f) § 14 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie: 
„Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ 
na jego sytuację ekonomiczną i finansową poprzez składanie w Banku kwartalnych i rocznych 
sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s,Rb-28s. Roczne sprawozdania opisowe z wykonania 
budżetu oraz uchwały budżetowe i uchwały w sprawie WPF wraz z wymaganymi opiniami RIO 
będą umieszczane na stronie internetowej Kredytobiorcy.” 

g) § 19 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie: 



 

„2. Bank w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy dostarczy Kredytobiorcy 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych 
czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację, 
że wskazane powyżej czynności wykonuje/-ą osoba/-y zatrudniona/-e na podstawie 
umowy o pracę wraz z podaniem jej/ich imienia i nazwiska, wskazanie rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych do złożenia 
oświadczenia w imieniu Banku. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres 
wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 1. W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Bank jest zobowiązany do niezwłocznego 
zatrudnienia w to miejsce innej osoby.” 

h) § 19 ust. 4 i ust. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymują brzmienie: 

„4. W przypadku niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osoby/osób wykonującej/-ych wskazane w ust. 1 czynności, Kredytobiorca przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary umownej w wysokości 4 500,00 zł. 

5. Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie oświadczenia,  
o którym mowa w ust. 2 i 3 traktowane będzie jako niespełnienie przez Bank wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, 
w takiej sytuacji Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank 
kary umownej w wysokości 4 500,00 zł.” 

i) 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 
23 października 2017 r. do godz. 10.00”, 

j) 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: 
ZP.272.25.2017 Oferta na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w 
kwocie 8 250 000 PLN 

z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 23 października 2017 r.” 

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

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2017 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. 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Uchwała upoważnienie do zaciągania kredytów 
Załącznik nr 2a - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 
Załącznik nr 2b - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 
Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 r. 
Załącznik nr 4 - Rb-Z 4 kwartał 2016 r. 
Załącznik nr 5 - Rb-Z 2 kwartał 2017 r. 
Załącznik nr 6a - Starosta M. Pławiak 
Załącznik nr 6b - Wicestarosta A. Koszyk 
Załącznik nr 6c - Członek Zarządu M. Ryba 



 

Załącznik nr 6d - Członek Zarządu F. Kantor 
Załącznik nr 6e - Skarbnik M. Bochenek 
Załącznik nr 7 - Sprawozdanie SP ZOZ Szpital w Krynicy - Zdroju 
Załącznik nr 8 - Sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpital 2016 r. 

 
Przygotowała Komisja Przetargowa w składzie: 

1) Piotr Piechnik   ……………………………….. 

2) Krzysztof Hojda   ……………………………….. 

WICESTAROSTA NOWOSĄDECKI 
(-) Antoni Koszyk 

................................................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego 

 lub osoby upoważnionej) 
 

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 


