
Dwikozy, dnia 17 czerwca 2020 r. 

Nr sprawy: ZPI.271.02.2020.MD 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Nazwa zadania:  

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł., w tym na pokrycie 

planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2020 roku w kwocie 3.298.000,00 zł. i spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.402.000,00 zł.” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, 

poz. 1843) informuje o otrzymaniu próśb o udzielenie wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz jego modyfikację.  

Biorąc pod uwagę istotny dla potencjalnych wykonawców zakres udzielanych informacji, 

wprowadzane zmiany oraz prośby Wykonawców o przesunięcie terminu składania ofert, 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 9.00. Zmienia 

w tym zakresie także SIWZ. Zmianie  ulega także załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy ze 

względu na akceptację przez Zamawiającego większości propozycji Wykonawców. 

 

I. Pytanie otrzymane od wykonawcy w dniu 10 czerwca br., przedłożone w formie 

Formularza klienta stosowanego w procesie oceny wniosku kredytowego, tryb 

standardowy.  

Ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie, poniżej przedkładamy 

pytania z formularza z odpowiedziami Zamawiającego. Z Formularza usunięto dane identyfikujące 

wykonawcę, który zadał pytanie. 

 

Formularz klienta - proces oceny wniosku - tryb standardowy 

Pytanie Wykonawcy dotyczące transakcji i zabezpieczeń 

1. Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata 

Skarbnika. 



Odpowiedź Zamawiającego: Tak. 

 

2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

1) Terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu: 

Odpowiedź Zamawiającego: 30 listopada 2020 r. 

 

2) 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, 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:  

Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy (nowy ust. 4 w §7 Wzoru umowy) zgodnie z życzeniem 

wykonawcy. Zmieniony Wzór został zamieszczony na stronie Zamawiającego. 

 

3. 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:  

Tak, łączna kwota zawartych umów na dofinansowanie to 6.818.638,70 zł., w tym „Kompleksowa 

rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” - 

4.255.741,02 zł. (umowa nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-00 z dnia 28 stycznia 2020 r.) oraz 

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków 

należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji 

fotowoltaicznej” (umowa nr RPSW.03.03.00-26-0031/17-00 z dnia 1 czerwca 2020 r.) – 



2.562.897,68 zł. Zamawiający dopuszcza przeznaczenie części kredytu na sfinansowanie innych 

zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych lub z dofinansowaniem zewnętrznym. 

 

Pytanie Wykonawcy dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje 

zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

1. 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: Nie. 

2. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu 

absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójtowi). 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

3. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego 

na koniec bieżącego roku budżetowego: 

1) Wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 

Odpowiedź Zamawiającego: kwota 11.366.831,72 powiększona o zaciągany kredyt 4 700 000,00 

zł., łącznie 16.066.831,72 zł.  

2) Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 

Odpowiedź Zamawiającego: 0 

3) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) 

Odpowiedź Zamawiającego: 0 

4) Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN) 

Odpowiedź Zamawiającego: 0 

5) Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):  

Odpowiedź Zamawiającego: 0 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 

1. 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 podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, 

dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków 

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. 



Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

2. 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 wystąpili/wstąpią na miejsce dłużnika , który został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

Pozostałe pytania 

1. Prosimy o informację czy do obliczenia ceny ofertowej w przypadku, gdy ostatni dzień terminu 

spłaty raty kapitałowej przypadnie w dzień wolny od pracy, Wykonawcy powinni przyjąć 

przesunięcie terminu spłaty raty na ostatni dzień roboczy danego miesiąca? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. 

2. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 2 Załącznika nr 

3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy z: 

„Kredyt udzielony jest na okres od dnia 10 sierpnia 2020 do dnia 31 października 2033 roku” 

na  

„Kredyt udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 października 2033 

roku”. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy zgodnie z życzeniem Wykonawcy.  

Jednocześnie w związku z tą zmianą Zamawiający zmienia określony w SIWZ (pkt 2.5.) termin 

zapłaty prowizji na 30 dni od dnia podpisania umowy (było 10 dni) oraz wskazuje formę jej zapłaty 

(potrącenie z pierwszej transzy kredytu). 

 

3. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 3 Załącznika nr  

3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy poprzez dodanie zapisu: 

„Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym 

mowa w § 15 ust. 2”. 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy zgodnie z życzeniem 

wykonawcy - nowy ust. 3 w §3, odnoszący się do zabezpieczenia z §14 ust. 2 (zmiana numeracji). 

 

4. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 3 ust. 7 

Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy z: 



„Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 31.12.2027 roku”  

na  

„Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.01.2028 roku.” 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy (ust. 8 zamiast ust. 7 

– zmiana numeracji) zgodnie z życzeniem wykonawcy. 

 

5. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 4 ust. 2 

Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy z: 

„Stawka referencyjna na następny miesiąc jest przyjmowana w wysokości stawki WIBOR 1 M z 

dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego” 

na  

„Stawka referencyjna na następny miesiąc jest przyjmowana w wysokości stawki WIBOR 1 M z 

ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego nowego okresu 

obrachunkowego” 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy zgodnie z 

życzeniem wykonawcy. 

6. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ i Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego projekt 

umowy w zakresie terminów spłat rat kapitałowych . 

Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.2. SIWZ; 

„Wszystkie raty płatne na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia Wzór umowy w tym zakresie, usuwając z niego 

dotychczasową treść § 9. 

7. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 18 Załącznika nr 

3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy poprzez dodanie zapisów: 

„2. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty kredytu lub transzy kredytu w przypadku: 

1) gdy w ocenie Banku nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, 

opóźnień w spłacie kredytu lub odsetek, 

2) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia 

kredytu lub jego prawnego zabezpieczenia,  

3) gdy w ocenie Banku nastąpiło inne istotne naruszenie przez Kredytobiorcę warunków niniejszej 

umowy. 

3. Wstrzymanie wypłaty kredytu, o którym mowa w ust. 2 następuje do czasu złożenia przez 

Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zdarzeń o których mowa w ust. 1 i zaakceptowania ich przez 

Bank.” 



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 (zmiana 

numeracji) Wzoru umowy w następującej formie, stanowiącej modyfikację propozycji 

Wykonawcy: 

1. Dotychczasowa treść §18 zostanie oznaczona jako §17 ustęp 1. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty kredytu lub transzy kredytu w 

przypadku: 

1) gdy w ocenie Banku nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Kredytobiorcy, grożące opóźnieniami w spłacie kredytu lub odsetek, 

2) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę 

udzielenia kredytu lub jego prawnego zabezpieczenia  

3) gdy w ocenie Banku nastąpiło inne istotne naruszenie przez Kredytobiorcę warunków 

niniejszej umowy. 

3. Wstrzymanie wypłaty kredytu, o którym mowa w ust. 2, następuje do czasu złożenia przez 

Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zdarzeń o których mowa w ust. 1 i zaakceptowania ich 

przez Bank.” 

 

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 19 Załącznika 

nr 3 do SIWZ, stanowiącego projekt umowy z: 

„Sądem właściwym (…) jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego” 

na  

„Sądem właściwym (…) jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej wskazanego zapisu, 

ponieważ oczekuje, aby w przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym był sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 



 

Wykaz zaangażowań klienta 

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień(rrr-mm-dd)-prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:                                                    31 Maj 2020 

Lp. Nazwa podmiotu 

(np.bank,WFOŚ,firma 

leasingowa,firma 

factoringowa) 

 

Waluta 

zadłużenia 

Typ długu(kredyt,wykup 

wierzytelności,obligacje,leasing,fact

oring,pożyczka, 

udzielone poręczenie,udzielona 

gwarancja,list patronacki) 

 

Data zawarcia umowy 

 

Kwota bieżącego 

zadłużenia(bilans)¹  

 

 

Kwota pozostałego 

zadłużenia(pozabilans)² 

 

Data całkowitej 

spłaty 

1. Bank Ochrony 

Środowiska 

PLN Kredyt 24 wrzesień 2012 250 000,00 0 31 grudzień 

2021 

2. PKO SA PLN Kredyt 08 kwietnia 2013r. 7 132 215,72 0 30 września 

2027 

3. Bank Spółdzielczy PLN Kredyt 08 października 2012 122 000,00 0 30 wrzesień 

2020 

4. Bank Spółdzielczy PLN Kredyt 29 czerwiec 2012 244 616,00 0 29 czerwiec 

2021 

5. Bank Spółdzielczy PLN Kredyt 16 maj 2018 3 400 000,00 0 31 grudzień 

2029 

6. Bank Spółdzielczy PLN Kredyt 05 wrzesień 2019 929 000,00 0 31 grudzień 

2029 

Razem 12 077 831,72 0  

 

 

1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania  



2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji   

 



II. Wykonawca w dniu 10 czerwca br. przedłożył prośbę o akceptację zmodyfikowanego 

przez siebie Wzoru umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na część proponowanych zmian, które zostały uwzględnione w 

opublikowanym nowym Wzorze umowy.  

Poniżej zamieszczono wybrane propozycje Wykonawcy o charakterze merytorycznym (pominięto 

zmiany redakcyjne oraz zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę w odpowiedzi na pytania 

innych Wykonawców): 

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie we Wzorze umowy następujących postanowień: 

1) nowy § 7 ust 3. Harmonogram spłaty kredytu i odsetek stanowi załącznik do niniejszej 

Umowy. 

2) usunięcie §9 „Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym 

dniu roboczym po terminie określonym w niniejszej umowie” ze względu na sprzeczność z § 

7 ust. 2. -  spłata ma być na ostatni dzień roboczy miesiąca.; 

3) zmiany § 11 (przed zmianą numeracji §10) 

„1. Utrzymywanie się zadłużenia przeterminowanego z tytułu udzielonego kredytu przez 7 

dni kalendarzowych powoduje, że z upływem tego okresu Wykonawca może wezwać 

Zamawiającego do spłaty zadłużenia przeterminowanego. 

2. W razie braku spłaty zadłużenia przeterminowanego przez Zamawiającego w terminie 14 

dni  roboczych od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 

wypowiedzieć niniejszą umowę. Umowa może zostać wypowiedziana również w przypadku 

niedotrzymania przez Zamawiającego warunków udzielenia kredytu albo utraty zdolności 

kredytowej przez Zamawiającego .  

3. Termin wypowiedzenia niniejszej umowy stanowi 30 dni, licząc od dnia następującego po 

dniu doręczenia wypowiedzenia. 

4. Za datę doręczenia wezwania lub wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia osobiście 

bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także dzień pierwszego 

awizowania niedoręczonego wezwania lub wypowiedzenia.”; 

4) zmianę §12 początek ust. 1 (przed zmianą numeracji § 11) 

„1. Po wypowiedzeniu umowy kredytu, Zamawiający zobowiązuje się spłacić wymagalną 

kwotę kredytu i odsetek oraz: (…)”; 

5) zamianę w §14 ust. 1 i 2 (przed zmianą numeracji § 13) sformułowania „bieżącego 



zadłużenia” na „harmonogramu spłaty”; 

6) uzupełnienie w §14 ust. 4 formy wniosku dotyczącego nadpłaty  - forma pisemna pod 

rygorem nieważności. 

 

III. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 15.06.2020 r. 

Uwaga:  w treści prośby o wyjaśnienia wykonawca zadaje pytania dotyczące Powiatu, którym 

Zamawiający nie jest. Słowo to zostało zastąpione określeniem „Gmina” . 

 

1.   Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego 

kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup 

wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek, ze wskazaniem: nazwa 

kredytodawcy/pożyczkodawcy, kwota z umowy, aktualne zadłużenie, okresu obowiązywania 

transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, data powstania 

zadłużenia). 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Łączne zadłużenie na dzień 31.05.2020 r. wynosi: 12.077.831,72 zł. Zamawiający nie udzielił 

żadnej pożyczki. 

 

2. Prosimy o informację czy po 31.12.2019 r. Zamawiający zaciągnął zobowiązania o charakterze 

kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności). 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

3. Prosimy o informację czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie 

egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy (w okresie od 

dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż  

100.000,00 zł. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

4.   Prosimy o informację czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, 

pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych – spłacana transakcja nie jest objęta 

restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co 

najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni ( jako restrukturyzację traktuje się zmianę 

warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej 



umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie 

powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, 

zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia). 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

5. Prosimy o informację czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w 

sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty 

finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające 

ze : 

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub 

zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego, 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie 

określonym w art.518 ustawy Kodeks Cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, 

za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań 

własnych Gminy 

-w kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy 

 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie 

wyższej niż 500 000 zł. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

6.    Prosimy o informację czy nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku 

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 



 

7. Czy Zamawiający jest czy nie jest : 

a) podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego 

szpital ( zakład opieki zdrowotnej, świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie 

posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

b) podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie 

wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji 

w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał 

działalność leczniczą jako szpital 

(np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę 

składników aktywów trwałych). 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

8. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne / jeżeli 

tak, prosimy o podanie kwoty zajęć. 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub 

wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej: 

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub, 

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w 

stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wprowadził takiej zmiany w budżecie lub WPF. 

Na chwilę obecną taka zmiana nie jest planowana. 

 

 

 

 


