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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 05.04.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

FN.272.1.2018 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kredyt długoterminowy zaci ągany przez 
Powiat Pabianicki w 2018 roku do wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 2  
Wyjaśnienie Zarządu 
 

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy 
Nazwa klienta  Powiat Pabianicki  

 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. NIE 

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 
zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 

NIE 

2 
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): 

NIE 

3 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w NIE 
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rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

NIE 

5 
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): 

NIE 

6 
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). 

NIE 

7 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): 13 193,30 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 

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): 

0,00 

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): 

0,00 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 

         

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących 
informacji: 

Powiat Pabianicki nie został ujęty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie wykazu 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz.U.Nr 65 poz.659 
z dnia 25 czerwca 2001 roku) 

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  

2 
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. 

  

3 
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. 

 

4 

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,  
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- stowarzyszenia, 

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

 

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych 
 

 
Pytanie do klienta 

Dynamika / wartość 
pozycji według stanu 
za ostatni zakończony 

kwartał* 

Odpowiedź klienta 

1 

Prosimy o przedstawienie 
założeń, których skutkiem jest 
spadek wartości pozycji 
Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne wynagrodzeń w 
roku 2018 stosunku do 
poniesionych w roku 2017. 

Spadek o 7,7% 

W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok utworzone zostały rezerwy 
celowe na wynagrodzenia między innymi na nagrody jubileuszowe, odprawy itp., 
które sukcesywnie w trakcie roku uruchamiane są do planu jednostek 
uchwałami. Ponadto z dniem 31 sierpnia 2017 roku likwidacji uległa jedna                      
z jednostek organizacyjnych powiatu. 

Pozostałe pytania 
 

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym? NIE 

2 Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring? NIE 

3 

Czy jednostka  ma zobowiązania wynikające z: 

• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,  

• leasingu,  

• umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,  

• przyjęte depozyty,  

• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych.  

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu? 

 

W 2017 roku Powiat Pabianicki dokonał zakupu nieruchomości płatnej w ratach. Na dzień 31.12. 2017 roku powiat posiada z tego tytułu 
zobowiązanie w wysokości 1 500 000,00 zł. Powyższe zobowiązanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 
2018 – 2025. 

4 
Czy Zamawiający potwierdza, że termin płatności odsetek jest zbieżny z terminem płatności rat kapitałowych? Poza okresem karencji gdzie odsetki 
są płatne miesięcznie ostatniego dnia roboczego miesiąca?  

 

Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych są płatne miesięcznie ostatniego dnia roboczego miesiąca poza okresem karencji gdzie ostatniego dnia 
roboczego miesiąca płatne są jedynie odsetki od wysokości uruchomionego wcześniej kredytu.  

5 
Z czego wynika planowany wzrost poziomu dochodów ze sprzedaży majątku na koniec 2018 r. (biorąc pod uwagę historyczne wykonania tych 
dochodów poza rokiem 2017)?  

 

W budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe wg stanu na dzień 31.03.2018r. w wysokości 
6 683 983,78 zł, na które składają się: 

 pomoc finansowa od gmin na łączną kwotę 2 745 600,58 zł, 

 środki przyznane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 1 424 634,20 zł w wyniku realizacji umów o dofinansowanie projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

 1 322 363,00 zł w wyniku realizacji umowy o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w formie refundacji na  realizację operacji  w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 

 kwota 1 191 386,00 zł ze sprzedaży majątku,  

6 Czy majątek do sprzedaży został już określony? Jeżeli talk to jakie składniki majątku mają zostać zbyte?   

 
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.Lutomierskiej (obręb K-3) 
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7 Co wpłynie na znaczące podwyższenie się planowanych na koniec 2018 r. wydatków majątkowych?  

 

W 2018 roku zaplanowane zostały duże inwestycje, na które powiat pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych: środki z budżetu unii europejskiej 
1 424 634,20 zł,  pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa 1 296 948,46 zł, która spłacona zostanie w 2018 roku ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznanych w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków, 
pomoc finansowa od gmin 2 745 600,58 zł. 

8 Z czego wynika spadek planowanych dochodów bieżących na koniec 2018 r. w stosunku do osiągniętych w 2017 r. ?  

 

Środki planowane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w 2018 roku są niższe niż wykonane w 2017 roku. Ponadto planowane 
dochody bieżące wzrastają w trakcie roku budżetowego. 

 

9 Z czego wynika na koniec 2018 r. wzrost wydatków na obsługę długu?  

 

W chwili obecnej nie wiadomo jakie będą wydatki na obsługę długu na koniec 2018 roku. W budżecie powiatu na 2018 rok zostały określone 
jedynie planowane wydatki na obsługę długu biorąc pod uwagę również nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku. 

 

10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zapis: „Że za datę spłaty raty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytu prowadzony w 
(nazwa banku)”? 

 NIE 

11 
Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: „ że płatności z tytułu spłaty kredytu przekazywane przez Klienta 
najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, będą bezwzględnie dokonywane z wykorzystaniem systemu SORBNET” tak aby w określonym dniu spłaty 
były one na rachunku kredytowym w (nazwa banku)?  

 

NIE 

 

12 W jakiej części środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę deficytu a w jakiej na spłatę wcześniejszych zobowiązań i jakich? 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 Uchwały Nr XLVIII/335/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025 w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kredyt w wysokości 
4 403 596,69 zł. Pozostałe środki z kredytu to spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
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Wykaz zaangażowań klienta 

              

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 2017-12-31 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 
factoringowa) 

Waluta 
zadłużenia 

Typ długu  (kredyt, wykup 
wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone 
poręczenie, udzielona gwarancja, list 

patronacki) 

Data zawarcia 
umowy 

Kwota bieżącego 
zadłużenia 

(bilans)1 

Kwota pozostałego 
zadłużenia 

(pozabilans)2 
Data całkowitej spłaty 

1 PKO BP S.A. PLN kredyt 30.03.2012r. 643 600,00 zł  28.02.2019r. 

2 Bank Gospodarstwa Krajowego PLN  kredyt 07.08.2013r. 975 000,00 zł  28.02.2020r. 

3 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLN  kredyt 05.05.2014r. 1 976 000,00 zł  26.02.2021r. 

4 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie PLN  kredyt 28.06.2016r. 2 896 000,00 zł  31.12.2021r. 

5 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi 

PLN  pożyczka 27.12.2016r. 119 227,89 zł  31.10.2018r. 

6 

Bank Gospodarstwa Krajowego PLN pożyczka na wyprzedzające 
finansowanie 

15.12.2016r. Podpisana 
umowa środki 

do 
uruchomienia 
w 2018 roku 

 2018r. 

7 Bank Spółdzielczy w Zgierzu PLN  kredyt 23.08.2017r. 3 200 000,00 zł  30.12.2022r. 

8       
    

16       
    

17       
    

18       
    

19       
    

20       
    
Razem 9 809 827,89 zł 

  
W sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 
roku wykazany został również zakup nieruchomości płatnej w ratach. Powiat Pabianicki na dzień 31.12. 2017 roku posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości                            
1 500 000,00 zł. 

                                                 
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 
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Dokumenty 

   

W załączeniu składamy następujące dokumenty 
 

Lp. Rodzaj dokumentu 

1 Zaświadczenia o wyborze Starosty i Wicestarosty oraz Uchwały o powalaniu Skarbnika.  

Wyżej wymienione dokumenty zostaną złożone, wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie 
przed podpisaniem umowy. 
 
 
 
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze 
stanem  faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem 
 

 
za klienta 
osoba/y upoważniona/e 
(imię i nazwisko) 

data  
(rrrr-mm-dd) 

  
podpis osoby/ób 
upoważnionej/ych 

 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 


