
                                                                                                        projekt 
 

UCHWAŁA NR         /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia…………………….2022 roku 

 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej 

w roku budżetowym 2022 

 
Na  podstawie  art. 18  pkt. 19 lit.  d ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Ustala się maksymalną wysokość nieoprocentowanej pożyczki, którą może 

udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2022 na kwotę:  

1.440.965,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), z przeznaczeniem dla Podkarpackiego 

Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ na zwrot dofinansowania 

przekazanego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach 

projektu: "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” oraz na 

koszty dochodzenia przed sądami powszechnymi zwrotu przez Wykonawcę 

wypłaconych środków. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi do 31 lipca 

2027 roku. 

3. Warunki na jakich zostanie udzielona pożyczka, o której mowa w ust. 1 zostaną 

określone w odrębnej umowie. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2022. 

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie zwrócił się z prośbą  

o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 

2 mln zł w związku z realizacją projektu w ramach RPO WP na 2014 – 2020. 

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ realizuje projekt pn. „E-usługi  

w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności  

i dostępności e-usług, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Wartość projektu wynosi 7 035 256,60 zł brutto/5 980 820,00 zł netto, projekt podzielony jest 

na dwa zadania: 

Zadanie 1. Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania. Całkowity koszt realizacji 

zadania na rok 2022 wynosi 4 698 378,60 zł brutto/ 3 819 820,00 zł netto. 

Zadanie 2.  Zakup aparatury medycznej (Znak postępowania 1/ZP/PN/2022- postępowanie  

w trakcie). Całkowity koszt realizacji zadania na rok 2022 wynosi 2 336 880,00 zł brutto/  

2 161 000,00 zł netto 

W dniu 28.09.2021 r. na Zadanie 1 podpisano umowę z GABOS Software Sp. z o. o. 

z terminem realizacji umowy do 28.03.2022 r., a następnie na wniosek Wykonawcy 

przesunięto ostateczny termin realizacji umowy na 29.04.2022 r. 

Zadanie nr 1 podzielono na dwa etapy: 

Etap 1 – dostawa serwerów, komputerów, budowa sieci LAN, dostawa agregatu 

prądotwórczego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej – zapłacony Wykonawcy  

w kwocie 1.809.508,35 zł brutto 

Etap 2 – wdrożenie oprogramowania dla części białej i szarej wraz z migracją danych oraz 

przygotowaniem raportów zarządczych. 

Etap 2 - nie został odebrany z powodu wad w funkcjonowaniu systemu 

informatycznego, błędów systemu, które powodują dla: pacjentów zagrożenie dla 

zdrowia, dla pracowników odpowiedzialność zawodową, dla PCM ryzyko związane  

z odpowiedzialnością odszkodowawczą. System informatyczny nie zapewniał 

funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. ustawa o rachunkowości, 

kodeks pracy, ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta, ustawy o finansach 

publicznych, ustawa o podatku vat itd. 

Umownymi przesłankami do odstąpienia były: zwłoka w realizacji umowy przekraczająca  

14 dni oraz pomimo trzykrotnego zgłoszenia do odbioru przedmiot umowy nie spełniał 

wymogów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

W dniu 24.05.2022 r. PCM w Rzeszowie SPZOZ jako Zamawiający pisemnie odstąpił od 

umowy z Wykonawcą, wzywając go jednocześnie do zapłaty kary umownej w wysokości  

1 354 063,95 zł  tj. 30% wartości umowy w terminie 5 dni od daty odstąpienia. Wykonawca  

w wyznaczonym terminie nie przekazał środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

Konsekwencją odstąpienia od umowy w całości jest rozciągnięcie tego oświadczenia wstecz  

i anulowanie wszelkich skutków świadczeń stron, w tym również odbioru Etapu 1. Wykonawca 

winien odebrać dostarczony sprzęt i zwrócić zapłacone wynagrodzenie. 



W dniu 07.06.2022 r. upłynął Wykonawcy 14 dniowy termin na zwrot Zamawiającemu kwoty  

1.809.508,35 zł jaką Wykonawca otrzymał za dostarczony sprzęt komputerowy, serwery, sieci 

LAN itp.   

Zapisy umowy wskazują, że w przypadku nieodebrania przedmiotu umowy a więc 

równocześnie etapu 1 i etapu 2 wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych 

środków. Wykonawca nie przekazał środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

Mając na uwadze, że zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 

projekt „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” oraz Samorządu 

Województwa w trybie dotacji celowej na wkład własny i wydatki niekwalifikowane wykonując 

obowiązujące regulacje prawne PCM w Rzeszowie powinien dokonać zwrotu pobranych 

środków w zakresie dofinansowania projektu ze środków UE w ramach RPO WP.  

Z uwagi na brak zwrotu środków od Wykonawcy za Etap 1 oraz chcąc kontynuować realizację 

projektu pożyczka w wysokości 1.440.965,00 zł przeznaczona byłaby na zwrot dofinansowania 

przekazanego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach projektu: "E-usługi w Obwodzie 

Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” oraz na koszty dochodzenia przed sądami 

powszechnymi zwrotu przez Wykonawcę wypłaconych środków. 

Zwrot środków pozwoli tym samym na realizację projektu od podstaw, mieszcząc się  

w przewidzianych ramach czasowych obecnej perspektywy RPO.  

W związku z odstąpieniem od umowy PCM w Rzeszowie SPZOZ przygotowuje przeciwko 

wykonawcy firmie Gabos Software sp. z o.o pozew do Sądu. Na żądaną kwotę składa się 

kwota 1.809.508,35 zł oraz kwota w wysokości 1.354.063,95 zł z tytułu odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, która stanowi 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy, co łącznie stanowi kwotę 

3.163.572,30 zł.  

 


