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O D P O W I E D Z 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ”  usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie 
kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 
zł” Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 

1. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 
3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON.  

Odpowiedź: Zamawiający umieszcza na stronie  internetowej w/w dokumenty. 

2. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz 
hospitalizowanych. 

Odpowiedź: Dane na dzień 20.09.2013 r.: Liczba zatrudnionych 193 osoby, liczba łóżek 170, liczba 
hospitalizowanych 167 oraz 38 pacjentów którzy hospitalizowani są w oddziale dziennym. 

3. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w 
trakcie okresu kredytowania? 

Odpowiedź: Nie 

4. Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie 
kredytu i ustanowienie zabezpieczenia. 

Odpowiedź: w załączeniu Uchwała nr 9 Rady Społecznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji z dnia 29 
sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaciągnięciu kredytu bankowego.  

5. Czy wypłata kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń? 

Odpowiedź: Tak 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmiana oprocentowania następowała w pierwszym dniu 
każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia 
wartość stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedniego, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
powiększona o stałą marżę? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

7. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia 
przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego 
SPZOZ w przypadku rozpoczęcia procesu zmiany formy prawnej Zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do 
przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? 

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę 



 

9. Prosimy o wyjaśnienie, co ma wpływ na osiąganie ujemnych wyników finansowych na wszystkich 
poziomach działalności? 

Odpowiedź:  

Przyczyną strat są malejące przychody, spowodowane obniżaniem cen jednostkowych przez jedynego 
płatnika, czyli NFZ.  

10. Od kogo Zamawiający otrzymuje dotacje wykazane w rachunku zysków i strat? 

Odpowiedź: W 2012r.  dotacje otrzymane zostały od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, PFRON-u  oraz Urzędu Pracy w Nysie. Na dzień 30.06.2013r. dotacje otrzymane zostały 
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, PFRON-u  oraz  Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego PZU. 

11. Co zawierają następujące pozycje rachunku zysków i strat wg stanu na koniec 2012 r. oraz 
30.06.2013 r.: 

− inne przychody operacyjne, 

− inne koszty operacyjne. 

Odpowiedź: Wg stanu na koniec 2012r. rachunek zysków i strat w pozycji inne przychody operacyjne 
zawiera: otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe, rezydentury, sprzedaż złomu, kary i 
odszkodowania, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika pdof – Urząd Skarbowy, zwrot 
składek ZUS, umorzenie pożyczki – WFOŚiGW Opole. W pozycji inne koszty operacyjne zawiera: 
kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania, 
refundację kosztów szkolenia.  

Wg stanu na 30.06.2013r. rachunek zysków i strat w pozycji inne przychody operacyjne zawiera: 
otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe, rezydentury, sprzedaż złomu, kary i odszkodowania,  
wynagrodzenie płatnika pdof – Urząd Skarbowy, zwrot składek ZUS, umorzenie pożyczki – 
WFOŚiGW Opole. W pozycji inne koszty operacyjne zawiera: kary i odszkodowania, refundację 
kosztów szkolenia.  

12. Co zawieraj następujące pozycje bilansu wg stanu na koniec 2012 oraz na dzień 30.06.2013 r.: 

− środki trwałe w budowie, 

− krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), 

− rozliczenia międzyokresowe (pasywa). 

Odpowiedź: Wg stanu na koniec 2012r. następujące pozycje bilansu zawierają: 

− środki trwałe w budowie: nie zakończona budowa stacji gazów medycznych (projekt), rozpoczętej 
rozbudowy OCR (wielobranżowa koncepcja rozbudowy OCR – projekt, nagroda, dokumentacja, 
usługi, studium wykonalności, nadzór inwestorski, przychodnia przyszpitalna, izba przyjęć, 
diagnostyka obrazowa, farmacja, blok operacyjny, zagospodarowanie terenu), 

−  krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa): utrzymanie domeny, ubezpieczenia, 
prenumerata, 

− rozliczenia międzyokresowe (pasywa): subwencje i dopłaty na cele inwestycyjne, koszty procesu, 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów (środki unijne) na rozbudowę OCR. 

Wg stanu na 30.06.2013r. następujące pozycje bilansu zawierają: 

− środki trwałe w budowie: nie zakończona budowa stacji gazów medycznych (projekt), rozpoczętej 
rozbudowy OCR (wielobranżowa koncepcja rozbudowy OCR – budowa nowego bloku operacyjnego i 
pawilonów łóżkowych - projekt, nagroda, dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty budowlane, udział 
w pracach przetargowych), 

−  krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa): podatek od nieruchomości, utrzymanie 
domeny, ubezpieczenia, prenumerata, fundusz socjalny, gospodarowanie odpadami, dozór techniczny,  



 

− rozliczenia międzyokresowe (pasywa): subwencje i dopłaty na cele inwestycyjne, koszty procesu, 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów (środki unijne) na rozbudowę OCR. 

 

13. Z czym związany jest wzrost rzeczowych środków trwałych wg stanu na 30.06.2013 r. w stosunku 
do 2012 roku? 

Odpowiedź: Wzrost rzeczowych środków trwałych  wg stanu na 30.06.2013r. w stosunku do 2012r. 
jest spowodowany przyjęciem do ewidencji ulepszenia środka trwałego Budynku Pawilonu 
Łóżkowego (Izba Przyjęć, Przychodnia), przyjęciem do ewidencji drogi wewnętrznej – dojazdowej, 
zakupu sprzętu medycznego finansowanego z dotacji PFRON i środków własnych. 

14. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. 

Odpowiedź: wpływy na rachunek Zamawiającego 

15. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o 
niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, 
prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed wypłatą kredytu. 

Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu, w chwili 
otrzymania umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

16. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w 
obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione 
przed wypłatą kredytu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych opinii bankowych, mogą zostać przedstawione 
przed wypłatą kredytu. 

17. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2011 – 2012: bilans, rachunek 
wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie 
zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, 
uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. 

Odpowiedź: powyższe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

18. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie 
założeń, na podstawie których zostały sporządzone. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada prognoz finansowych. 

19. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, 
które zobowiązania nie są regulowane terminowo. 

Odpowiedź: Zobowiązania wobec kontrahentów nie są regulowane terminowo. 

20. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich 
wysokości oraz okresu spłaty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Urzędu Skarbowego. 

21. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 r. 
oraz aktualnej. 

Odpowiedź: W załączeniu struktura wiekowa należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012r. i wg 
stanu na dzień 30.06.2013r. 

22. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe (z 
wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów). 

Odpowiedź: W załączeniu struktura przychodów w podziale na NFZ i pozostałe. 

23. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego wg stanu na 
koniec 2012 r. oraz aktualnego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, 



 

rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualną wysokość zadłużenia, 
termin całkowitej spłaty zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia. 

Odpowiedź: W załączeniu zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na koniec 2012r. i  wg stanu na 
dzień 30.06.2013r. 

24. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 
postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w 
kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów 
z NFZ. 

Odpowiedź: Nie były prowadzone. 

25. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 
postępowania sądowe  o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 

Odpowiedź: Nie były prowadzone. 

26. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego 
udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu.  

Odpowiedź: Nie realizuje. 

27. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki 
jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub 
wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada nadwykonania w wysokości 767 tys. złotych, zostaną one 
rozliczone z NFZ w II połowie roku. 

28. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni 
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu 
zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, 
pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 
Odpowiedź: W załączeniu zestawienie inwestycji. 

29. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci 
(prosimy  o odniesienie się do poszczególnych pozycji): 

a. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu lub innej, prosimy o wskazanie, 

b. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, 

c. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o: 

− podanie kwoty poręczenia  (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od 
zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania 
(powinien być dłuższy niż okres kredytowania), 

− przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji, 

− informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jeżeli tak, to do jakiej 
kwoty? 

− przedstawienie danych finansowych Poręczyciela, 

d. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o: 

− podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić 
zabezpieczenie kredytu/pożyczki, 

− przedstawienie kopii ww. kontraktu, 

− kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, 
odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? 

− informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń – 
jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń 



 

− zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek wyznaczony do spłat kredytu/pożyczki 

− potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania 
zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota 
kredytu/pożyczki oraz odsetek 

e. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy o 
przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia 
Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe do wysokości 150% kwoty kredytu. Pozostałe nie dopuszcza. 

30. Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje warunek zobowiązujący Zamawiającego do 
przeprowadzenia przez rachunek bankowy, w którym będzie udostępniony kredyt udzielany w ramach 
zamówienia, miesięcznych obrotów w kwocie nie niższej niż 1 mln PLN? 

Odpowiedź: Tak. 

31. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi rachunków: 

a. planowana ilość rachunków, które mają zostać otwarte – 3 rachunki 

b. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte – 
905.000,00 zł. 

c. jaka część środków na rachunkach podlega lokowaniu na lokatach ON – 100% 

d. średnia liczba oraz wartość zewnętrznych przelewów elektronicznych (z wykorzystaniem systemu 
ELIXIR) w miesiącu – 30 szt. w miesiącu. 

e. średnia liczba oraz wartość przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu 
SORBNET) w miesiącu – 10 szt. 

f. średnia liczba oraz wartość przelewów papierowych w miesiącu – 1 szt., 7.000,00 zł. 

g. średnia liczba, wartość oraz waluta przelewów zagranicznych w miesiącu – 1 szt., 7.000,00 zł. 

h. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu – 1 szt. w roku – 5.000,00 zł. 

i. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu – 4 szt. w miesiącu – 26.000 
zł.  

j. średniej liczby realizacji czeków elektronicznych w miesiącu – 0 szt. 

k. średniej liczby realizacji czeków papierowych w miesiącu – 1 szt. w roku 

l. liczba kart debetowych – 0 szt. 

m. przeciętna liczba kontrahentów objęta systemem masowych płatności – 120 kontrahentów 

n. średnia wartość, okres oraz częstotliwość zakładania lokat terminowych - brak 

o. planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy – ok. 6 

32. Czy Zamawiający będzie korzystał z placówki Wykonawcy – w jakim zakresie (np. wypłaty i 
wypłaty gotówkowe)? 

 Odpowiedź: Tak 

33. Czy Zamawiający planuje wpłaty/wypłaty tylko w walucie PLN? Jeżeli nie, prosimy o podanie 
szacowane liczby, wartości i waluty wpłat i wypłat. 

Odpowiedź: Tak. 

34. W jakiej formie dokonywane są wpłaty gotówkowe:  wpłata otwarta do kasy, wpłata zamknięta do 
wrzutni, wpłatomat? 

Odpowiedź: Wpłata otwarta do kasy. 

35. Prosimy o podanie szacowanej  w miesiącu kwot niezrealizowanych awizowanych wypłat lub 
wypłaty kwoty niższej niż zgłoszona w zapotrzebowaniu w walucie rachunku. 



 

Odpowiedź: Zamawiający nie może oszacować. 

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wypłaty złotowe realizowane były za pomocą czeków 
elektronicznych? 

Odpowiedź: Tak. 

37. Czy podana liczba stanowisk bankowości elektronicznej odpowiada liczbie użytkowników 
bankowości elektronicznej? 

Odpowiedź: Nie. 

38. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ryczałtem objęte były tylko przelewy wykonywane w 
złotych? 

Odpowiedź: Tak. 

39. Prosimy o podanie informacji dotyczących programu księgowego, z którego korzysta 
Zamawiający (nazwa, format pliku, dane pozwalające stwierdzić zgodność z systemami Wykonawcy). 

Odpowiedź: Info Medica – system finansowo - kosztowo – księgowy, format dla MultiCash 
(rozszerzenie pliku PLI) 

40. Czy oprocentowanie lokat ma być określone jako stałe czy może być oparte na zmiennej stawce 
np. WIBID O/N? 

Odpowiedź: może być oparte na zmiennej stawce WIBID O/N 

41. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie opłat za wpłaty od klientów zewnętrznych na rachunek 
Zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie 

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dwóch osobnych umów (umowa obsługi rachunku 
oraz umowy kredytowej) zgodnych z warunkami SIWZ? 

Odpowiedź: Tak 

43. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji;.  

Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 29 

44. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie stopy procentowej opartej o stawkę 
WIBOR 1M z dnia uruchomienia;   

Odpowiedź: Stawka WIBOR zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt.6 

45. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie kopii pełnomocnictw osób upoważnionych do podpisania 
oferty potwierdzonych  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;  

Odpowiedź: Tak 

46. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia blankietów czekowych bankowym dowodem 
wypłaty;  

Odpowiedź: Tak 

47. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów Rozdz. XV ust. 2 pkt 9 SIWZ;   

Odpowiedź: Nie 

48. Potwierdzenie, że zapis w Rozdz. XV ust. 2 pkt 3  SIWZ dotyczy wyłącznie usługi prowadzenia 
rachunku bankowego;    

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

49. Precyzyjne wyjaśnienie zapisu w Rozdz. XVIII - SIWZ   tj. „Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej”;   

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt 9a  Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 . Dz.U.2013.907 j.t. z późn., 
zm. za umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą 
liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie 
mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
przewidywanych ilości; 



 

50. Podanie  jaką liczbę dni w miesiącu należy przyjąć przy obliczaniu odsetek miesięcznych- dotyczy  
zał. Nr 2a do SWIZ,  Tabela nr 3,  kolumna nr 5;   

Odpowiedź: 30 dni 

51. Potwierdzenie, że przypis do tabeli nr 1 zamieszczonej w zał. Nr 2 a do SIWZ  powinien brzmieć 
następująco: „  należy przepisać do formularza ofertowego ( punkt 4 ust 3)”;   

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i zmienia treść załącznika nr 2a w tym zakresie. 

52. Podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych zgromadzonych łącznie na wszystkich 
rachunkach Zamawiającego w roku 2012;  

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich 
rachunkach bankowych w roku 2012 wynosi 905.000,00 

53. Podanie ilości i  wartości  średniomiesięcznych wpłat  oraz wypłat gotówkowych  dokonywanych 
na/z  rachunków  Zamawiającego w 2012r;  

Odpowiedź: W roku 2012 dokonano: 

- wpłaty gotówkowe – 46 szt., 26.000,00 zł. średniomiesięczna  

- wypłaty gotówkowe – 1 szt. w roku, 5.000,00 zł.  

54. Podanie liczby średniomiesięcznych przelewów obciążeniowych (w rozbiciu na elektroniczne i 
papierowe)   zrealizowanych przez Zamawiającego w 2012r;  

Odpowiedź: Przelewy zrealizowane w 2012r: 

- przelewy elektroniczne – 274 szt. 

- przelewy papierowe – 1 szt. 

55. Podanie zrealizowanych w I półroczu  br.  nakładów inwestycyjnych i struktury finansowania z 
podziałem na:  kredyt, udział własny, dotacje z UE, dotacje z budżetu UMWO  lub inne  (podać jakie) 
na poszczególne zadania inwestycyjne;  

Odpowiedź: Nakłady inwestycyjne w I półroczu br.: 

- Wielobranżowa koncepcja rozbudowy OCR (przychodnia): dotacja z UE 76.249,58 zł., dotacja 
UMWO 93.605,08 zł., środki własne 120,00 zł. 

- Wielobranżowa koncepcja rozbudowy OCR (zagospodarowanie terenu): dotacja z UE 94.505,35 zł., 
dotacja UMWO 28.494,65 zł., środki własne 2.350,57 zł. 

- Wielobranżowa koncepcja rozbudowy OCR (blok operacyjny): dotacja z UE 1.785.870,23 zł., 
dotacja UMWO 366.610,77 zł., środki własne 47.355,00 zł. 

- zakup środków trwałych : dotacja PFRON 12.973,14 zł., dotacja PZU 9.998,67 zł., środki własne 
34.136,81 zł. 
- zakup środków trwałych niskocennych: dotacja PFRON 52.407,95 zł., środki własne 50.418,21 zł. 

 

 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 

 

 


