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Warszawa, 20 grudnia 2021 r. 

 

BF-II-WE.ZP.U.272.83.2021.AR 

 

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu obrotowego na pokrycie 

przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w następujący sposób: 

 

 

A. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

Odpowiedź 

Tak, na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

Odpowiedź 

Tak, na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

 

Pytanie 3: 

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 

Odpowiedź: 

Kredyt będzie wykorzystywany w dowolnych terminach danego roku oraz w dowolnych kwotach 

nieprzekraczających łącznie 300.000.000 zł w danym roku, w jednej lub kilku transzach w oparciu o pisemną 

dyspozycję złożoną Wykonawcy. Okres wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia danego roku. Dane 

wskazane w SWZ są szacunkowe dla celów wyliczenia ceny przedmiotu zamówienia i są oparte o dane 

historyczne. 

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: 
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Kredyt zaciągnięty w ciągu danego roku musi być całkowicie spłacony do końca tego roku. O terminach spłaty 

poszczególnych zaciągniętych w ciągu danego roku transz kredytu będzie decydować Zamawiający, jednak 

przedmiotowe terminy nie mogą wykraczać poza dany rok. Suma transz kredytu w danym roku nie może 

przekraczać 300 mln zł, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

 

 

 

B. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta 

 

Pytanie 1 

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o 

szczegóły m.in. podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, na rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia 

egzekucyjne. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o 

szczegóły m.in. podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 

 

Pytanie 3 

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. Jeżeli tak to prosimy o 

szczegóły. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: 

Nie było takich postępowań egzekucyjnych. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o 

szczegóły m.in. podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US. 

 

Pytanie 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). Jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: 

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd 

komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na 

skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). Jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: 

W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy samorządu ani nie ustanowiono w nim zarządu 

komisarycznego. Nie został również rozwiązany organ stanowiący. 

 

Pytanie 8 
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Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. 

PLN). 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (uchwała nr 152/21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.11.2021 r.) planowana na koniec 2021 r. kwota długu 

Województwa wynosi 950 554 507 zł. 

Według sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. zobowiązania Województwa Mazowieckiego 

wyniosły łącznie 919 757 999,15 zł, w tym kredyty i pożyczki 919 757 199,15 zł oraz zobowiązania wymagalne 

800 zł.  

Według sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. wartość nominalna wymagalnych 

zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł, a wartość 

nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 

okresu sprawozdawczego  wyniosła 107 144 975,64 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego ujęto przychody z tytułu zaciągniętych  

i planowanych kredytów długoterminowych (załącznik nr 1 do WPF). Nie zastosowano wyłączeń określonych w 

art. 243 ustawy o finansach publicznych, po stronie rozchodowej w odniesieniu do kredytu zaciągniętego w 

2020 oraz w 2021 roku.  

 

Pytanie 9 

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako 

wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe 

wyspecyfikowanie. 

Odpowiedź: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wyłączenie związane z ustawą o COVID -19 w 2020 r. - jest to 

kwota 13.510.411 zł (poz. 10.11 w WPF). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 

r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, w szczególności art. 15 zoa-15 zoc   w poz. 10.11 ujęto wydatki bieżące, poniesione w celu 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych. Wyłączenie 

wliczone do prawej strony wzoru w liczniku. Przedmiotowe wyłączenie można było zastosować jedynie  

w 2020 r.  

 

 

 

C. Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 

budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich  

 

Pytanie 1 

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki 

majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

- wartość zawartych umów (w tys. PLN); 

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. 

PLN); 

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN); 

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. 

PLN). 

Odpowiedź: 
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W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Nadmieniamy, że jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego pełnią funkcję zarówno 

Instytucji Zarządzającej, jak i Instytucji Pośredniczącej w realizacji projektów unijnych. 

Ponadto środki przeznaczone na finansowanie przejściowego deficytu nie mogą być wykorzystane do 

finansowania zwrotu środków do UE. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli zwrócić środki 

uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy  

o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN). 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Ponadto środki przeznaczone na finansowanie przejściowego deficytu nie mogą być wykorzystane do 

finansowania zwrotu środków do UE. 

 

 

 

D. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 

 

Pytanie 1 

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla 

każdego z nich, następujących informacji: 

Prosimy o informację, czy: 

a) obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? 

b) szpital posiada aktualny program naprawczy? 

c) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) 

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

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do 

działalności bieżącej/inwestycyjnej). 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Przedmiotem zamówienia nie jest kredyt przeznaczony na finansowanie działalności szpitali. 

 

Pytanie 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. 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty.  Przedmiotem zamówienia nie jest kredyt przeznaczony na finansowanie działalności medycznej. 

 

Pytanie 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. 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Przedmiotem zamówienia nie jest kredyt przeznaczony na finansowanie działalności szpitali. 

 

Pytanie 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,  

- stowarzyszenia, 

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

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty.  Przedmiotem zamówienia nie jest kredyt przeznaczony na finansowanie zadłużenia. 
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E. Pytania do SIWZ 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest 

wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być 

niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższo niż zero". 

Odpowiedź: 

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 3 do specyfikacji 

warunków zamówienia pismem z dnia 16 grudnia b.r. (wyjaśnienia i zmiany swz) dodał ust. 28 o następującym 

brzmieniu: 

„28. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w 

praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia 

stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero”. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu w danym roku budżetowym (w poszczególnych 

latach obowiązywania umowy kredytowej) było przewidzenie przejściowego deficytu budżetu przez Zamawiającego w 

uchwale budżetowej na dany rok, mieszczącego się przynajmniej w kwocie limitu kredytu tj. 300 mln? 

Odpowiedź: 

Umowa kredytu obrotowego w danym roku budżetowym będzie zawierana na okres do 12 miesięcy do kwoty  

300 mln zł, jednak nie więcej niż do kwoty kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego 

określonej w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej na dany rok, po przedłożeniu:   

− Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego lub projektu uchwały budżetowej na dany rok 

upoważniającej Zarząd Województwa Mazowieckiego do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu i 

wskazującego wysokość kwoty kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego,   

− opinii RIO do projektu uchwały budżetowej na dany rok. 

 

Pytanie 3 

W SWZ zał. 2 pkt 12 jest mowa o „Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco z oświadczeniem o 

poddaniu się egzekucji wraz z deklaracją wekslową. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawiane jest na 

podstawie Prawa bankowego. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w 

trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.” 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie podkreślonych zdań, gdyż oświadczenie o poddaniu się egzekucji wg 

BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) nie ma już mocy prawnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, będących załącznikiem nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia dokonuje zmiany ust. 12 w następujący sposób: 

„12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania 

cywilnego.”. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie spłata odsetek będzie następowała miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 

miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.  

Odpowiedź: 

Odsetki płatne będą w dniu zakończenia miesięcznego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone. 

 

Pytanie 5 

Spłata kapitału będzie następować odpowiednio na koniec 2022 roku tj. 31.12.2022 r. – wyzerowanie kredytu i do 

31.12.2023 r. – wyzerowanie kredytu/ostateczna spłata kredytu. (jeżeli nie to prosimy o informację w jakich terminach 

będzie spłata) 

Odpowiedź: 

O terminach spłaty poszczególnych zaciągniętych w ciągu danego roku transz kredytu będzie decydować 

Zamawiający, jednak przedmiotowe terminy nie mogą wykraczać poza dany rok. Całkowita spłata kredytu 

zaciągniętego w danym roku musi być dokonana do końca tego roku.  

 

Pytanie 6 
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W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy - czy Zamawiający wyraża 

zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty). 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w SWZ w zał. 2 pkt 13 miał na myśli stawkę bazową ustalaną: 

a. na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. 

razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania 

wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca? 

czy 

b. na  okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca 

zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca? 

czy 

na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i 

mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca? 

Odpowiedź: 

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach rozrachunkowych.  Wysokość 

stawki referencyjnej ustalana jest według notowania określonego w tabeli kursów obowiązującej w dniu 

rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego. 

 

Pytanie 8 

Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów 

zawartych w SWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że projekt Umowy przedstawi Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, z 

uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ. 

 

Pytanie 9 

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę 

terminu składania ofert do dnia 07.01.2022 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu otwarcia ofert.   

 

 

 

F. Pytania do klienta 

 

Pytanie 1 

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST). 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Przedmiotem zamówienia nie jest kredyt związany z działalnością podmiotów powiązanych kapitałowo z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie 2 

a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku? 

b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2021 roku w porównaniu do roku 2020? 

c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2021 roku w porównaniu do roku 2020? 

d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w latach 2023-2024? 

Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2021 roku w porównaniu do roku 2020? 

Odpowiedź: 

Przyczyną powyższego jest ogólna sytuacja gospodarczo-finansowa Polski i wpływ pandemii na budżet 

Województwa. 

 

Pytanie 3 

1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2021 roku: 

a) został jednoznacznie określony? 

b) został wyceniony? 

2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 
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3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 

Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Kredyt będący przedmiotem zamówienia nie będzie spłacany ze sprzedaży majątku Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 4 

Na jakim poziomie (kwota) na dzień 08.12.2021 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? 

Odpowiedź: 

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią niewielki procent dochodów Województwa. Zgodnie z WPF na lata 

2021-2038 przyjęta w dniu 23.11.2021 r., planowane na 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku (19 809 283 zł) 

stanowią trochę ponad 0,5% łącznych planowanych na ten rok dochodów. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2020 rok. 

Odpowiedź: 

Dochody majątkowe w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 158 696 305,05 zł, co stanowi 94,35% planu. 

Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów. 

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 755 425 458,71 zł, co stanowi 89,22%. Główne 

przyczyny niskiego wykonania wydatków majątkowych to: ogłoszenie stanu epidemii w dniu 20.03.2020 r. na 

terenie Polski wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2; wybór tańszych ofert, niż zaplanowano,  wstrzymanie 

podpisywania nowych umów oraz aneksowanie obecnych umów, obejmujących zmiany polegające na 

zwiększeniu dofinansowania w związku z panującą epidemią COVID 19,  wieloetapowa ocena formalna, prawna i 

merytoryczna wniosków o dofinansowanie,  konieczność indywidualnych uzgodnień dokumentacji 

przetargowej z Partnerami projektów. 

 

Pytanie 6 

Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2021 r.? 

Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? 

Odpowiedź: 

Do pozostałych należności wymagalnych w w/w pozycji należą m.in. należności z tytułu ochrony gruntów 

rolnych, należności za zaległe opłaty za najem lokali użytkowych i mieszkalnych, kary umowne, itp. 

Podejmowane są działania windykacyjne w celu odzyskania przedmiotowych należności. 

 

Pytanie 7 

Województwo poręcza zobowiązania, w związku, z tym prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu 

podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Województwo, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Kredyt będący przedmiotem zamówienia nie dotyczy finansowania poręczonych zobowiązań. 

 

Pytanie 8 

Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2021-2023 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych 

wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe 

informacje)? 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego pytanie wykracza poza zakres informacji niezbędny do prawidłowego przygotowania 

oferty. Dochody majątkowe nie mogą finansować spłaty kredytu. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2021 r. 

Odpowiedź: 

Przyczyną powyższego jest ogólna sytuacja gospodarczo-finansowa Polski i wpływ pandemii na budżet 

Województwa. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 

2021 rok, szczególnie w zakresie: 

a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie? 
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b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie? 

c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych 

latach? 

Odpowiedź: 

Z dotychczasowych wielkości wpływów dochodów do budżetu Województwa, szczególnie w zakresie podatku 

CIT można domniemywać, że dochody Województwa nie powinny być w znaczącym stopniu zagrożone. W 

zależności od sytuacji możliwe są korekty w planie dochodów.  

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu/transzy było przedstawienie przez Państwa 

pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zamawiający nie zwraca się do RIO o opinię na temat możliwości 

spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Upoważnienie dla Zarządu 

Województwa Mazowieckiego do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu znajduje się każdorazowo w uchwale budżetowej. Uchwała budżetowa na etapie projektu jest 

przekazywana do zaopiniowania do RIO. 

 

Pytanie 12 

Z jakiego tytułu są Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2021-2023 (poz. 5.2. w WPF). 

Odpowiedź: 

Do w/w tytułów należy udzielanie pożyczek z budżetu Województwa oraz spłata kredytu krótkoterminowego na 

pokrycie przejściowego deficytu budżetu. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2021 r. oraz o informację przyczynach ich 

powstania i czy zostały uregulowane? 

Odpowiedź: 

W/w zobowiązanie dotyczy podatku od nieruchomości za sierpień i wrzesień 2021 r. jednej z samorządowych 

jednostek organizacyjnych. Przedmiotowa jednostka złożyła prośbę o umorzenie w/w zaległości podatkowej. 

Od 2010 r. podatek od nieruchomości (na wniosek jednostki) był umarzany. Wartość zobowiązania wynosi  

800 zł. 

 

 

W załączeniu składamy następujące dokumenty: 

1. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2022 rok.  

2. Opinia RIO w sprawie projektu WPF na lata 2022-2038.  

3. Wykaz zobowiązań.  

Jednocześnie informujemy, że: 

1. zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zamawiający nie zwraca się do RIO o opinię na temat możliwości 

spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, dlatego nie załączamy opinii 

RIO o możliwości spłaty kredytu; 

2. kredyt będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego nie jest przeznaczony na finansowanie 

działalności szpitali, dlatego nie załączamy sprawozdań finansowych szpitali, których właścicielem (organem 

tworzącym) jest Województwo Mazowieckie; 

3. kolejne (po dniu 23.11.2021 r.) zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do uchwały WPF na lata 

2021-2038 będą podejmowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 21 grudnia 2021 r. 

4. w projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok, stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 1792/270/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie 

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego i przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 

rok, zapisane zostało upoważnienie dla Zarządu Województwa Mazowieckiego do zaciągania kredytów do 

wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia zostanie 

udostępniona na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji 

warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Radzik 
tel. (22) 31 41 691 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
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