
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu 

Powiatu Poznańskiego na rok 2018 
 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00029.2018   11.07.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00243/18   
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA: 

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poniższych materiałów warunkujących prawidłową ocenę działalności 

ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej: 

1) Uchwała RIO ws. Opinii o możliwości spłaty kredytu, 

2) Uchwała ws. Zaciągnięcia kredytu, 

3) Sprawozdanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. za 2016r., 2017r., IIQ 

2018. 

2. Zamawiający w ww. punkcie pkt 2. Ust. 8) g) załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w kwocie 

50.000.000,00 zł określił, że udostępni opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu na 

prośbę wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

Wykonawca uprzejmie prosi o zmianę zapisu tego warunku i udostępnienie ww. opinii RIO przed upływem 

terminu składania ofert. W ocenie naszego Banku Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego 

kredytu jest potwierdzeniem posiadania przez Powiat Poznański zdolności kredytowej do obsłużenia 

zaciągniętego kredytu i jak taka powinna być zaprezentowana Bankom składającym oferty na etapie 

podejmowania decyzji kredytowych w bankach, a najpóźniej przed złożeniem ofert. Nie posiadając ww. opinii 

RIO podjęta może zostać jedynie warunkowa decyzja kredytowa (tj. udzielenie wnioskowanego kredytu pod 

warunkiem przedstawienia pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu), 

a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zezwala na złożenie warunkowej oferty. 

Dla wyeliminowania tej sprzeczności wnosimy jak wyżej. 
 

ODPOWIEDZI: 

Ad.1 ppkt 1 i 2 oraz pkt 2. Aktualnie Zamawiający dysponuje następującymi uchwałami:  

1) Uchwała Nr SO-0951/5/D/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

8.01.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego, 

2) Uchwała Nr SO-0951/5/P/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

8.01.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Poznańskiego. 

Powyższe uchwały stanowią załącznik do niniejszego pisma, ponadto dostępne są pod następującymi 

adresami: 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,25205,uchwala-nr-so-0951-5-d-18-2018-skladu-orzekajacego-

regionalnej-izby-obrachunkowej-w-poznaniu-z-dnia-8-stycznia-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-

mozliwosci-sfinansowania-deficytu-budzetu-powiatu-poznanskiego.pdf 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,25204,uchwala-nr-so-0951-5-p-18-2018-skladu-orzekajacego-

regionalnej-izby-obrachunkowej-w-poznaniu-z-dnia-8-stycznia-2018-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-

prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-powiatu-poznanskiego.pdf 

Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje opinią RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego 

kredytu. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się zamieścić takową niezwłocznie po jej otrzymaniu. W 

przypadku jeśli nie nastąpi to przed wyznaczonym terminem składania ofert, termin ten zostanie wydłużony. 

Natomiast zapisy upoważniające Zarząd do zaciągnięcia kredytu są zawarte w uchwale budżetowej. 

Ad. 1 pkt 3) Zamawiający dysponuje sprawozdaniem finansowym za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. 

Bilans oraz  Rachunek zysków i strat, które stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
 


