
 

G.271.B.8.2019                                                                            Żyrzyn, dnia 13 czerwca 2019 r. 
 

 

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu 

bankowego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych”. 
 

W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 

ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treść na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986, ze zm.)) niniejszym wyjaśniamy 

co następuje: 

 

 

Pytanie nr 1 

Bardzo proszę podwieszenie bądź wskazanie strony internetowej, gdzie znajduje się  

- komunikat o wyborze Wójta i Skarbnika Gminy,  

- sprawozdania za 2016 rok (Rb-NDS, Rb-Z, Rb27S, Rb-28S), 

- sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za 2017 i 2018 rok, 

- informację o zobowiązaniach Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych 

poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych na koniec I kw. 2019 roku, 

-  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016. 

 

Odpowiedź nr 1 

Wszystkie dokumenty zamieszczono w ogłoszeniu o przetargu, jako załączniki do niniejszego 

dokumentu. 

 

 Pytanie nr 2 

Czy Gmina dopuszcza zastosowanie stawki bazowej WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed 

rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; zmiana 

oprocentowania następuje z pierwszym dniem każdego miesiąca kalendarzowego; zmiana wysokości 

stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów 

procentowych. 

Odpowiedź nr 2 

 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stawki bazowej innej niż określono w specyfikacji. 
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 Pytanie nr 3 

 

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Udzielenie i obsługa  długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie 

wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł” Bank zwraca się 

z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów 

w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz o wyjaśnienie wątpliwych kwestii: 

1) udostępnienie Zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, 

2) Uchwała o powołaniu Skarbnika, 

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, 

4) Statut, 

5) potwierdzenie, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 

6) informacja, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w 

postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania 

cywilnego – podpisanego przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zgoda łączyłaby się z 

poniesieniem przez Gminę kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem), 

7) potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna 30 września 2019r. r., a kolejne płatne 

kwartalnie do końca każdego kwartału do końca okresu kredytowania, 

8) potwierdzenie, że ostatecznym terminem wykorzystania kredytu jest 31 grudnia 2019 r.  

9) potwierdzenie, że spłata ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej przypadnie w dniu 31 grudnia 

2024r. 

10) potwierdzenie, że przy wyliczaniu odsetek będzie miał mieć zastosowanie kalendarz 

365(6)/365, tj. rzeczywista liczba w danym okresie odsetkowym w stosunku do 365 dni. 

11) sprawozdania na dzień 31.12.2017r.: Rb-N, Rb-27S, Rb-28S. 

12) sprawozdania na dzień 31.12.2018r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S. 

13) sprawozdania na dzień 31.03.2019r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S . 

14) uchwała budżetowa wraz z załącznikami. 

15) uchwała w sprawie WPF wraz z załącznikami. 

16) Opinia/uchwała RIO w sprawie: 

 wykonania budżetu w roku 2018, 

 możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. 

 możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 

rok 2019. 

 uchwały budżetowej na rok 2019. 

17) informacja nt. majątku przeznaczonego do sprzedaży, tj. czy majątek przeznaczony do 

sprzedaży: 

 został jednoznacznie określony? 

 został wyceniony? 

 na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 

2018 r.? 

 jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w 

przetargu? 

 czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku - jeśli tak, 

to ile razy? 

 jaka jest aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym 
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Dodatkowo prosimy o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie załączonego druku 

bankowego: Formularz Klienta. 

 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej  

Gminy oraz uzyskania stosownych decyzji kredytowych prosimy o przesunięcie terminu składania 

ofert  

do  24 czerwca 2019r. W przypadku braku zgody na przedłużenie o 5 dni prosimy rozważyć 

krótszy okres, ponieważ każdy dodatkowy dzień może być istotny. 

 

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający udostępnia dokumenty w dokumentacji przedmiotowego zamówienia 

zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego, oraz poniżej udziela odpowiedzi na pytania: 

1) udostępnienie Zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, 

2) Uchwała o powołaniu Skarbnika, 

3) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, 

4) Statut, 

5) potwierdzenie, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 

Ad. Potwierdzamy, że skarbnik  Gminy Żyrzyn złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji 

wekslowej. 

6) informacja, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w 

postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania 

cywilnego – podpisanego przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zgoda łączyłaby się z 

poniesieniem przez Gminę kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem), 

Ad. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych zabezpieczeń niż opisano to w SIWZ. 

7) potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna 30 września 2019r. r., a kolejne płatne 

kwartalnie do końca każdego kwartału do końca okresu kredytowania, 

Ad. Zamawiający potwierdza  , że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna 30 września 2019r. r., a 

kolejne płatne kwartalnie do końca każdego kwartału do końca okresu kredytowania, 

8) potwierdzenie, że ostatecznym terminem wykorzystania kredytu jest 31 grudnia 2019 r.  

Ad. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. V  

9) potwierdzenie, że spłata ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej przypadnie w dniu 31 grudnia 

2024r. 

Ad. Tak. 

10) potwierdzenie, że przy wyliczaniu odsetek będzie miał mieć zastosowanie kalendarz 

365(6)/365, tj. rzeczywista liczba w danym okresie odsetkowym w stosunku do 365 dni. 

Ad. Tak. 

11) sprawozdania na dzień 31.12.2017r.: Rb-N, Rb-27S, Rb-28S. 

12) sprawozdania na dzień 31.12.2018r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S. 

13) sprawozdania na dzień 31.03.2019r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S . 

14) uchwała budżetowa wraz z załącznikami. 

15) uchwała w sprawie WPF wraz z załącznikami. 

16) Opinia/uchwała RIO w sprawie: 

 wykonania budżetu w roku 2018, 

 możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. 

 możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 

rok 2019. 
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 uchwały budżetowej na rok 2019. 

Ad. Powyższe dokumenty zostały zamieszczone jako załączniki do SIWZ w dniu ogłoszenia przetargu, 

pomimo to zamieszczamy je ponownie. 

17) informacja nt. majątku przeznaczonego do sprzedaży, tj. czy majątek przeznaczony do 

sprzedaży: 

 został jednoznacznie określony? 

 został wyceniony? 

 na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 

2018 r.? 

 jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w 

przetargu? 

 czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku - jeśli tak, 

to ile razy? 

 jaka jest aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym 

Ad.  Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje sprzedaży majątku, oraz nie ogłaszał przetargu na 

sprzedaż majątku  w 2018 roku. 

 

Dodatkowo prosimy o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie załączonego druku 

bankowego: Formularz Klienta. 

Ad. W załączeniu wypełniony druk w/w formularza. 

 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej  

Gminy oraz uzyskania stosownych decyzji kredytowych prosimy o przesunięcie terminu składania 

ofert  

do  24 czerwca 2019r. W przypadku braku zgody na przedłużenie o 5 dni prosimy rozważyć 

krótszy okres, ponieważ każdy dodatkowy dzień może być istotny. 

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert. 

 

Ad. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 4 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym w przedmiocie udzielenia i obsługi kredytu 

długoterminowego w kwocie 3.000 000,00 PLN Bank zwraca się z prośbą o podstawienie na stronie  

internetowej Gminy  następujących informacji: 

Odpowiedź nr 4 

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowania 

egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od 

dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) ani w kwocie wyższej niż 

100 000 zł. 

Ad. Nie toczy się przeciwko zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w 

sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty 

finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) 

wynikające ze:  
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a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, 

b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane 

dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst, 

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie 

określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją 

zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów 

wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań 

własnych jst. 

Ad. Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w 

sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe 

o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające z 

powyższych pkt. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie 

są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w 

kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się 

zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji 

finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa 

przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, 

warunkową redukcję zadłużenia). 

Ad. Zamawiający potwierdza że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są 

objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie 

co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę 

warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej 

Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje 

wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję 

zadłużenia). 

 

4. Czy Zamawiający  potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku 

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy? 

Ad. Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku 

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy? 

 

5. Czy Zamawiający  potwierdza, że  

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie 

stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, 

b)  nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada 
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większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania 

finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku 

restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników 

aktywów trwałych)  

Ad. Zamawiający nie prowadzi i nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej prowadzącego szpital, nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

6. 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 niższa niż zero”? 

Ad.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

7. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku zobowiązania 

kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie 

kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji. 

Ad. Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w 

kwocie 3 mln związany z realizacją inwestycji ze środków UE 

8. Prosimy o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu. 

Ad. Zgodnie z zapisem SIWZ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty 

kredytu zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu (przed podpisaniem umowy kredytowej) 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 


