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Warszawa, 16 grudnia 2021 r.                                                                                                                                                   

 

Wyjaśnienia i zmiana 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 i dokonuje zmiany treść SWZ w następujący 

sposób: 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:  

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Województwa, realizującym zadania z 

zakresu zadań własnych Województwa lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli 

tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do 

zapłaty w okresie prognozy);  

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od 

Województwa, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie 

kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w 

okresie prognozy);  

inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej 

prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, 

prosimy o wskazanie ich kwoty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Województwo Mazowieckie posiada obecnie wieloletnie zobowiązania w ramach 2 

umów wsparcia dla następujących podmiotów:  

1. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., 

2. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

Ad.1 Wspólnicy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. wyrazili zgodę na emisję przez 

Spółkę 15.000 obligacji długoterminowych, których celem było współfinansowanie kosztów Projektu 

polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie 

(Nowy Dwór Mazowiecki) poprzez modernizację Istniejącej i budowę nowej infrastruktury, w tym również zakup 

maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania lotniska i obsługi pasażerów. 

Ad.2. Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. o.o. zrealizowała inwestycje 

pod nazwą „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej 

infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii 
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oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznych, cieplnych i gazów 

medycznych Szpitala. 

Inwestycja została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego 

długoterminowego i nieodnawialnego do wysokości 59 000 000 zł, lecz w kwocie nie wyższej niż równowartość 

robót związanych z realizacją projektu oraz prowizji banku. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty 

podpisania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2031 r. 

 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm 

leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie 

nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za 

ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ww.  zobowiązania regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w 

regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji. 

 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie 

wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100000 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w 

kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 PLN. 

 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) 

spowodowaną:   

a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub   

b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do 

pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonywał w/w zmian. 

 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale 

budżetowej.  

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia opinie RIO (w załączeniu Uchwała Nr 3.l./154/2021 oraz Nr 3.j./146/2021).  

 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż 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.  

Odpowiedź: 

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

warunków zamówienia po ust. 27 dodaje ust. 28 o następującym brzmieniu: 

„28. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”.  
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Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po 

udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego 

zaciągnięcia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po 

udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego 

zaciągnięcia. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy treść pytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą 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. 
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