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Olesno, dn. 27.06.2017 r. 
RIZ.272.13.2017 

 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 

2 400 000,00 złotych 

 
 
Pytanie 1 

 Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 

Odpowiedź 
 Tak, zgodnie z pkt. 3.11 SIWZ. 
 
Pytanie 2 
 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
zgodnie z art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty kredytu i Zamawiający  poniesie koszty notarialne 
z tym związane ? 
 
Odpowiedź 
 Zamawiający może złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji, nie wyraża jednak 
zgody na poniesieni kosztów notarialnych. 
 
Pytanie 3 
 W pkt. 3.8 SIWZ  w spłatach w 2021 r. podano kwotę 321.600 zł a w nawiasie 12 rat x 
10.000 zł – prosimy o skorygowanie błędnego zapisu ? 
 
Odpowiedź 
 Zamawiający zmienia błędny zapis SIWZ. Spłata w 2021 roku wynosi 321.600 tj. 12 rat po 
26 800 złotych. 
 
Pytanie 4 
 Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału trwa do 24.01.2018r. tj. do dnia 
poprzedzającego datę spłaty pierwszej raty kredytu 
 
Odpowiedź 
 Zgodnie z §2 ust. 1 uchwały Rady Powiatu nr XXII/178/17 z dnia 17 lutego 2017 roku w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, karencja w spłacie kredytu do końca 2017 roku. 
Spłata rat kapitałowych rozpocznie się od 25.01.2018 r. 
 
Pytanie 5 
 Czy do wyliczenia odsetek w latach przestępnych przyjmować ilość dni w roku 365 czy 
366? 
 
Odpowiedź 
 W latach przestępnych należy przyjmować ilość dni 366. 
  
 
Pytanie 6 
 Czy Zamawiający dopuszcza aby stawka bazowa WIBOR 3M była w umowie kredytowej 
opisana w sposób obowiązujący w Banku, którego oferta zostanie wybrana ? 
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Odpowiedź 
 Zamawiający dopuszcza żeby stawka WIBOR 3M była w umowie kredytowej opisana w 
sposób obowiązujący w Banku, z zastrzeżeniem, że sens opisu będzie tożsamy z pkt. 8 Załącznika nr 
4 do SIWZ. 
 
Pytanie 7 
 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 
 Nie. 
 
Pytanie 8 
 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 
 Nie. 
 
Pytanie 9 
 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 
 Nie. 
 
Pytanie 10 
 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa 
za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? 
 
Odpowiedź 
 Nie. 
 
Pytanie 11 
 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 
 Nie. 
 
Pytanie 12 
 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 
 Nie. 
 
Pytanie 13 
 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu 
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego 
1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN) 
2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) 
3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) 
4) 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) 
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5) 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 
 Ad. 1 -  9 854,75 tys. 
 Pozostałe punkty 0 zł. 
 
Pytanie 14 
 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy 
o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji 
 
Odpowiedź 
 Tak, Powiat Oleski jest powiązany z 3 jednostkami, ale tylko jeden szpital korzysta z 
kredytów: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

1) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 
Kwota 6 582,43 tys. 

2) Prosimy o podanie okresu kredytowania: 
do 28.12.2025 

3) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 
Budynek będący własności Powiatu Oleskiego o wartości odtworzeniowej 9 419 000 zł. 
stanowi zabezpieczenie części kredytu. 

4) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 
Nie 

5) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo 
(dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej 
Nie 

6) 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. 
Nie przewidujemy 

7) 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. 
Nie 

8) 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. 
Nie 

 
Pytanie 15 
 Prosimy o dostarczenie: 

1) Sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (szczegółowe)  i Rb-28S (szczegółowe) za I kw 
2017 

2) Uchwał w sprawie wyboru Starosty i Wicestarosty 
3) Uchwały w sprawie. powołania Skarbnika 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający udostępnia w/w dokumenty na stronie www.bip.powiatoleski.pl, w zakładce 
dotyczącej niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 16 
 Czy w II kwartale 2017r. dokonywane były zmiany budżetu i WPF?  
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Jeśli tak prosimy o dostarczenie Uchwał wraz z zał. 
 
Odpowiedź 
 Tak, Zamawiający udostępnia wszystkie uchwały Rady Powiatu Oleskiego na stronie 
bip.powiatoleski.pl 
 
Pytanie 17 
 Czy Powiat posiada udziały w innych podmiotach?  
Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON,  kwoty posiadanych udziałów, % udziału 
w kapitale. 
 
Odpowiedź 
 Nie. 
 
Pytanie 18 
 Czy Powiat udzielał poręczeń za inne podmioty.  
Jeśli tak prosi się o następujące informacje: za jaki podmiot, na czyją rzecz, z jakiego tytułu, kwota, 
termin ważności poręczenia 
 
Odpowiedź 
 Nie. 
 
Pytanie 19 
 Prosimy o podanie Wykazu zaangażowań klienta. 
 
Odpowiedź 
 Wykaz taki został udostępniony na stronie www.bip.powiatoleski.pl, w zakładce dotyczącej 
niniejszego postępowania. 


