
 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-10-10 

ZP 271.58.2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa 
szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 

Pytanie 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt był sfinansowany ze środków pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  
Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na finansowanie ze środków EBI, prosimy o wypełnienie, 
podpisanie i przesłanie do Banku załącznika nr 1 do niniejszego Formularza. 
Odpowiedź 1 Tak - załącznik  
 
Pytanie 2 W przypadku finansowania kredytu ze środków pożyczki EBI, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na wprowadzenie do Umowy kredytu dodatkowych zapisów - zgodnych z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego Formularza? 

Zał. Nr 2 do Formularza Klienta 
 

§ 
 

1. Całość kredytu w kwocie 4.500.000,00zł (słownie cztery miliony pięćset tysięcy złotych) 
udzielana jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej „EBI”),  

2. Kredyt może być udzielony w ramach Programu Municipal Finance Facility (MFF)/ Municipal 
Infrastructure Facility (MIF). Warunkiem pozyskania finansowania jest akceptacja wniosku 
alokacyjnego MFF/MIF przez EBI. 

3. Wysokość kredytu EBI nie może przekroczyć 50% łącznych kosztów przedsięwzięcia brutto. 
4. W przypadku przedsięwzięć objętych dotacją Unii Europejskiej środki kredytu, środki z grantu 

Municipal Finance Facilility (MFF)/ Municipal Infrastructure Facility (MIF) oraz dotacji Unii 
Europejskiej nie mogą przekroczyć 90% łącznych kosztów przedsięwzięcia brutto. 

5. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięcia: 
 "Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwanego dalej 
 „Przedsięwzięciem”. 

6. Kredytobiorca oświadcza, że planowane koszty ogółem (brutto) Przedsięwzięcia wynoszą 
……………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………….) i zostaną 
pokryte w następujący sposób: 

 
 źródło             kwota         % 
 środki własne       …………….  ………….. 
 dotacje Unii Europejskiej    …………….  ………….. 
 kredyt BGK ze środków pożyczki EBI   …………….  ………….. 
 kredyt ze środków własnych BGK   …………….  ………….. 
 inne (jakie)      …………….  ………….. 

7. Termin zakończenia Przedsięwzięcia wyznaczono na ………………………r. 
8. Wkład własny Kredytobiorcy w realizację Przedsięwzięcia będzie wniesiony w terminie do 

dnia…...…………… 
 
 
 



 

 

§ 
Kredytobiorca oświadcza, że: 

1) przyjmuje do wiadomości, że środki, z których BGK udziela mu kredytu, na podstawie Umowy 
mogą pochodzić z pożyczki zagranicznej, którą BGK zaciągnął w EBI, w ramach Programu 
Municipal Finance Facility (MFF)/ Programu Municipal Infrastructure Facility (MIF), wspieranego 
środkami Unii Europejskiej i promowanego przez Komisję Europejską; 

2) wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie 
spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i 
innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym; 

3) uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji 
Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska; 

4) wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia i dołoży należytych starań, aby było 
ono ukończone w przewidzianym terminie; 

5) zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia; 
6) nie jest pozwanym w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską; 
7) nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak: 

a) hazard, 

b) mieszkalnictwo nie ujęte w planach rewitalizacji i odnowy terenów miejskich, 

c) produkcja, dostawy i handel bronią, 

d) innych sektorach wykluczonych przez EBI. 
 

§ 
1. W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się: 

1) udostępnić BGK raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w 
tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu; 

2) organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących 
norm i przepisów (np. PZP, jeśli dotyczy). 

2. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez 
BGK za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy. 

 
§ 

1. W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić: 
1) wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym 

i harmonogramem realizacji; 
2) przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 
3) utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie 

użyteczności. 
2. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania BGK o zamiarze 

wprowadzenia zmian, które: 
1) opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia; 
2) zmienią całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia; 
3) istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia. 

3. Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 
lat od daty spłaty.   

4. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1, może być uznane za 
niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.  

 
§ 

1. Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wniosek BGK lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na 
przekazywanie do EBI przez BGK, dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz 
Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia. 

2. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub BGK 
obiektów związanych z Przedsięwzięciem. 

3. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przedstawicieli Komisji Europejskiej, 
Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich oraz innym instytucjom lub organom 
wspólnotowym, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są upoważnione do kontroli 
wykorzystania środków udostępnionych przez Komisję Europejską w ramach MIF/MFF. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 3, Kredytobiorca będzie informowany przez BGK  
z  co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 



 

 

5. W przypadku finansowania projektu w ramach MIF/MFF Kredytobiorca zobowiązany jest do 
powiadomienia ogółu społeczeństwa o pomocy finansowej udzielonej przez UE w ramach 
MIF/MFF. 

Odpowiedź 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy dodatkowych 
zapisów. 
 
Pytanie 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy (w trybie 
art.46 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) na wekslu i deklaracji wekslowej? 
Odpowiedź 3 Tak 
 

Pytanie 4 Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie 
z art. 97 Prawa bankowego. 

Jeżeli tak, to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona 
kontrasygnata Skarbnika Gminy (w trybie art.46 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym)? 
Odpowiedź 4 Nie 
 
Pytanie 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu/transzy kredytu następowało na 
podstawie pisemnego wniosku - dyspozycji zgodnej z wzorem Wykonawcy, składanej przez 
Zamawiającego najpóźniej na dwa 2 robocze przed datą uruchomienia kredytu/transzy kredytu? 
Odpowiedź 5 Tak 
 
Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przy każdorazowym uruchomieniu transzy kredytu 
przedstawiane były kserokopie faktur (oryginały faktur do wglądu w siedzibie Zamawiającego) lub inne 
dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków inwestycyjnych? 
Odpowiedź 6 Tak 
 
Pytanie 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy kredytu zapisu znajdującego 
się w rozdziale V pkt 6 SIWZ? 
Odpowiedź 7 Tak, Zamawiający zmienia zapis § 8 projektu umowy, który brzmi: 
§ 8 
1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu do dnia 31.12.2019 roku. 
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie od 30 marca 2015 roku w równych ratach 

kwartalnych, nie później niż 30 dnia miesiąca kończącego kwartał za który zostały 
naliczone. 

3. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny  
od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu 
roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty 

4. Harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy, uwzględniający terminy 
określone w ust.2 zostanie ustalony przez strony umowy po okresie jego wykorzystania  
i będzie stanowił integralną część umowy kredytu. 

5. Spłata rat kapitałowych kredytu w kwotach i terminach określonych w ust. 3 dokonywana 
będzie przez Kredytobiorcę w formie przelewu w walucie polskiej na rachunek podany  
w § 5 ust.2. 

 

Pytanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany zapisu znajdującego się w § 14 ust. 
1 Wzoru umowy kredytu w następujący sposób: 

„Spłata kredytu, odsetek oraz innych zobowiązań Kredytobiorcy w kwocie wyższej niż to wynika z 
bieżącego zadłużenia lub w późniejszym terminie, niż wynika to z niniejszej umowy, rozliczana będzie 
w następującej kolejności:  
1) wszelkie koszty, prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 
2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego , 
3) odsetki wymagalne, 
3) zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytu, 
4) odsetki bieżące, 
5) raty kredytu.” 
Odpowiedź 8 Tak 
 
Pytanie 9 W celu zapewnienia porównywalności ofert, prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny 
kredytu należy przyjąć terminy i wysokość spłat rat kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy tj. 
spłata rat kapitałowych w równych ratach kwartalnych, nie później niż do 30 dnia miesiąca 
kończącego kwartał, począwszy od 30.03.2015r. ostatnia rata płatna do 31.12.2019 r. 
Odpowiedź 9 Tak 



 

 

 

Pytanie 10 10.1.Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 
a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, 
b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, 
c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji. 

10.2. Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków 
finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:  
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, 
b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla 
terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o 
finansach publicznych, 

10.3. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
podstawy prawnej i umownej, 
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Odpowiedź 10: Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie § 19 w następującym brzmieniu: 

 
§ 19 

1.  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 
a)  wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego 

kredytu, 
b)  zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, 
c)  zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji. 

2. Zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych 
Zamawiającego, w szczególności w wypadku:  
a)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację 

zamówienia, 
b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla 

terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych 
ustawą o finansach publicznych, 

3.  Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
a)  zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

podstawy prawnej i umownej, 
b)  zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  
c)  zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d)  zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Zakazuje sie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Banku, chyba że Kredytobiorca przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  Zmiana umowy dokonana wbrew tym 
postanowieniom jest nieważna. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Kredytobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W takim przypadku, Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  
z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 4 . 

 

Pytanie 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

17.10.2014? 



 

 

Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej 
Zamawiającego zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej 
oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Zamawiającego. 
Odpowiedź 11 Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 20.10.2014 r. 
 
Pytanie 12 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 12 Nie 
 
Pytanie 13 Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak 
to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 
Odpowiedź 13 Nie 
 

Pytanie 14 Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program 
naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Odpowiedź 14 Nie 

 

Pytanie 15 Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa 
za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 

Odpowiedź 15 Nie 

 

Pytanie 16 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 16 Nie 

 

Pytanie 17 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 17 Nie 

 

Pytanie 18 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego 
na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 

 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 

 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 ist.1 pkt.2 UoFP 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 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 

Odpowiedź 18 Nie posiada 
 
Pytanie 19 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań 
realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

a)  wartość zawartych umów (w tys. PLN): 
b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku 

budżetowym (w tys. PLN): 
c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 
d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym 

roku budżetowym (w tys. PLN): 
Odpowiedź 19 
Ad. a) 1.403.219 
Ad. b) 1.403.219 
Ad. c)  -------- 
Ad. d) 1.692.920 
 
Pytanie 20 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała 
zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli 
tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat 
budżetowych (w tys. PLN): 



 

 

Odpowiedź 20 Nie 
 
Pytanie 21 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o 
podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: 

a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 
b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? 
c) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 
d) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 
e) Prosimy o podanie okresu kredytowania 
f) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na 

kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).\ 
g) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 
h) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala 

Odpowiedź 21 Nie dotyczy 
 
Pytanie 22 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK 
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 22 Nie dotyczy 
 

Pytanie 23 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 23 Nie dotyczy 

 

Pytanie 24 Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy 
prawa przez JST zadłużenia: 

  po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, 

  na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

  stowarzyszenia, 

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź 24 Nie dotyczy 

 
Pytanie 25 Czy Zamawiający może udzielić informacje na temat posiadanych udziałów lub akcji 
spółek prawa handlowego? 
Odpowiedź 25 Nie 
 
Pytanie  26. Czy Zamawiający może udzielić informacje na temat udzielonych poręczeń i gwarancji? 
Odpowiedź 26 Nie posiada 
 
Pytanie 27. Czy Zamawiający może udzielić informacje na temat realizowanych inwestycji 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE? 
Odpowiedź 27 Patrz odp. 19 
 
Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie środków z kredytu po skutecznym 
ustanowieniu zabezpieczeń? 
Odpowiedź 28 Tak 
 
Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o. poddaniu się egzekucji w trybie 
ort. 97 ustawy Prawo bankowe z umowy i weksla? 
Odpowiedź 29 Tak 
 
Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego  
in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz  
z kontrasygnatą Skarbnika? 
Odpowiedź 30 Tak 
 
Pytanie 31. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić aktualne zaświadczenia o braku zaległości 
podatkowych wobec US i ZUS? 
Odpowiedź 31 Zamawiający oświadcza, iż nie ma zaległości z tego tytułu. 
 



 

 

Pytanie 32  Czy Zamawiający posiada i może udostępnić aktualne zaświadczenia lub opinie banków 
lub instytucji współpracujących z Zamawiającym? 
Odpowiedź 32 Tak, w załączeniu 
 
Pytanie 33. Czy Zamawiający jest organem założycielskim SPZOZ? Jeśli tak. czy Zamawiający może 
udostępnić ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń? 
Odpowiedź 33 Nie dotyczy 
 
Pytanie  34. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 
31.12.2014 r.? 
Odpowiedź 34 Tak 
 
Pytanie 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kredytowania. tj.: od dnia podpisania umowy 
do dnia 31.12.2019 r.? Na podstawie pkt V.2 SIWZ okres kredytowania zostało określony od 
uruchomienia do 31.12.2019 r. 
Odpowiedź 35 Nie 
 
Pytanie 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy kredytu no wzorze obowiązującym 
u Wykonawcy?  
Odpowiedź 36 Nie 
 
Pytanie 37 Czy Zamawiający potwierdza, iż spłato odsetek nastąpi od dnia 30 marca 2015 r.? 
Odpowiedź 37 Tak 
 
Pytanie 38 Zwracam się z prośba o przesłanie formularza ofertowego w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź 38 W załączeniu  


