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Stawiguda, dnia 03.09.2020r. 

 

 

Zamawiający: Gmina Stawiguda 

 11 – 034 Stawiguda 

 ul. Olsztyńska 10, 

 REGON: 510743195 

NIP:  739–384–15–84 

Strona internetowa: bip.stawiguda.pl 

E–mail:  przetargi@stawiguda.pl 

  

 

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

 

BiZ/FB.271.1.21.2020 

 

Dotyczy: Postępowanie BiZ/FB.271.1.21.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i 

obsługę kredytu długoterminowego złotowego w  wysokości  10.344.000,00 PLN na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2020r. oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej, tj.: „W 

przypadku, gdy stopa bazowa WIBOR dla terminu 3-miesięcznego obowiązująca w okresie, za który odsetki są 

naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość stopy bazowej WIBOR 3M jest równa 0 

punktów procentowych, a Kredytobiorca zapłaci Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w 

wysokości marży.” 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej, tj.: „W 

przypadku, gdy stopa bazowa WIBOR dla terminu 3-miesięcznego obowiązująca w okresie, za który odsetki są 

naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość stopy bazowej WIBOR 3M jest równa 0 

punktów procentowych, a Kredytobiorca zapłaci Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w 

wysokości marży”. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację, czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na: 

a) wekslu, 

b) deklaracji wekslowej 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający informuje, że na wekslu i na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 
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Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji w formie aktu notarialnego i tym samym na poniesienie przez Zamawiającego kosztów ustanowienia 

tej formy zabezpieczenia? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji w formie aktu notarialnego i tym samym na poniesienie przez Zamawiającego  kosztów ustanowienia 

tej formy zabezpieczenia. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w SIWZ i umowie kredytu następującego zapisu: „W 

przypadku, gdy stawka WIBOR 3M, osiągnie poziom poniżej 0,00%, strony Umowy zgodnie postanawiają, że 

do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia oprocentowania Kredytu przyjęta będzie 

stawka równa 0,00%”. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w SIWZ i  umowie kredytu następującego zapisu: 

„W przypadku, gdy stawka WIBOR 3M, osiągnie poziom poniżej 0,00%, strony Umowy zgodnie postanawiają, 

że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia oprocentowania Kredytu przyjęta 

będzie stawka równa 0,00%,” 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający zaakceptuje następujący sposób ustalania stawki WIBOR 3M na następujący: „Stawka 

określona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WYBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich 

notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.” 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający akceptuje następujący sposób ustalania stawki WIBOR 3M:  

 „Stawka określona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze 

wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca”, 

 

Pytanie 6 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowej/ 

-ych dotacją/-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a) jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie 

inwestycji będącej przedmiotem; 

b) jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z 

jakich źródeł. 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający informuje, iż złożone dofinansowanie z UE nie wynika z zawartej umowy i w przypadku braku 

dotacji inwestycje będą realizowane z dochodów własnych Gminy. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec 

bieżącego roku budżetowego: 

 wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN); 

 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN); 

 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN); 
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 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. 

PLN); 

 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. 

PLN) 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający informuje, iż: 

 wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN) - 15 830 tys. PLN: 

 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) -nie dotyczy: 

 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)-nie dotyczy: 

 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. 

PLN) nie dotyczy      : 

 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN) 

nie dotyczy. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy 

o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający informuję, iż na posiadanych kontach w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy 

o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach ( w tys. PLN). 

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający informuje, iż nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o informację czy w  ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony i Państwa program postępowania 

naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania 

naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 

komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

Odpowiedź na pytanie 11 

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika 

sądowego żadne postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o 

podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). 

Odpowiedź na pytanie 12 
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Zamawiający informuje, iż nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), 

niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. 

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie: 

1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia, 

2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych: lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik 

a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący 

b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1 

c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2 

d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3 

e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4 

f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5 

Odpowiedź na pytanie 13 

Zamawiający informuje, iż nie zastosował niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający posiada udziały/akcje w spółkach prawa handlowego? Jeśli tak, to uprzejma prośba o podanie 

nazw spółek i poziomu udziałów. 

Odpowiedź na pytanie 14 

Zamawiający informuje, iż posiada następujące udziały/akcje: 

 Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie,  ul. Wielbarska 5, 12-100 Szczytno 

NIP 7391053210, REGON 510376696 

udziały 5 szt. po 300,00zł. Razem 1 500,00zł. 

 

 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43D, 

10-410 Olsztyn 

NIP 7392954369, REGON 510734049 

365 szt. udziałów po 500,00zł. Razem 182 500,00zł. 

 

 Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,  z siedzibą w Gryźlinach, Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda 

adres korespondencyjny: 

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn 

NIP 7393855959, REGON 281423257 

1584 szt. po 500,00zł. Razem 792 000,00zł. 

 

 

Pytanie 15 

Uprzejma prośba o podanie zaangażowani, zgodnie z załączonym do pisma załącznikiem wykaz zaangażowani 

Klienta. 

Odpowiedź na pytanie 15 

Zamawiający w załączeniu przekazuje wypełniony wykaz zaangażowań klienta. 
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Pytanie 16 

W treści SIWZ (X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) ust. 1 pkt. 1.1 wskazano, że JEDZ stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ (w dalszej treści SIWZ kalkulacja ceny stanowi załącznik nr 2); natomiast w XXIII. Załączniki – JEDZ 

stanowi załącznik nr 3, natomiast JEDZ nie został załączony do dokumentacji. Prosimy o załączenie załącznika 

do SIWZ – oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ); jednocześnie 

prosimy o załączenie pliku w formacie XML, tak by możliwe było jego wypełnienie przy wykorzystaniu 

narzędzie udostępnionego przez Komisję Europejską; 

Odpowiedź na pytanie 16 

Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przekazuje Załącznik nr 3 – JEDZ w formatach pdf i xml. 

 

Pytanie 17 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie sposobu złożenia oferty – w rozdziale XI (ust. 2 „Zamawiający odstępuje 

od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składania ofert(…)”; natomiast z rozdziałów XV i 

XVII wynika, że oferta składana jest elektronicznie. 

Odpowiedź na pytanie 17 

Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć elektronicznie, zgodnie z zapisami rozdziałów XV i XVI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 18 

 Czy zamawiający wyrazi zgodę aby w ogłoszeniu o przetarg znalazły się następujące zapisy „Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy o kredyt, zawartej zgodnie z warunkami 

procedury zamówienia, w przypadku: 

- niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku, 

- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia 

Zmiany te mogą dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, zmiany harmonogramu spłaty kredytu, zmiany 

prawnych form zabezpieczenia kredytu w trakcie okresu kredytowania. 

Odpowiedź na pytanie 18 

Zamawiający nie wyraża zgody aby w ogłoszeniu o zamówieniu znalazły się następujące zapisy „Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy o kredyt, zawartej zgodnie z warunkami 

procedury zamówienia, w przypadku: 

- niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku, 

- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia 

Zmiany te mogą dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, zmiany harmonogramu spłaty kredytu, zmiany 

prawnych form zabezpieczenia kredytu w trakcie okresu kredytowania. 

 

Pytanie 19 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS oraz US przed podpisaniem 

umowy kredytu 

Odpowiedź na pytanie 19 

Zamawiający informuje, iż powyższe zaświadczenia zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ składa, na wezwanie 

Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

Pytanie 20 

Czy w przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie 

zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wystawionego odrębnie na rzecz każdego z uczestników konsorcjum 

bankowego. 

Odpowiedź na pytanie 20 
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Zamawiający informuje, iż w przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji nie wyrazi zgody na ustanowienie 

zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wystawionego odrębnie na rzecz każdego z uczestników konsorcjum 

bankowego. 

 

Pytanie 21 

Prosimy o wypełnienie poniższego załącznika  

1.     Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem: 

Nazwa podmiotu REGON 

Wartość udziałów  

[w tys. PLN] 

% udziałów w 

kapitale podmiotu 

        

        

2.     Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie: 

Podmiot, za który 

udzielono 

poręczenia/gwarancji 

Beneficjent 

poręczenia/gwarancji 

Rodzaj poręczenia 

lub gwarancji 

Ostateczny 

termin spłaty 

Aktualne 

zaangażowanie 

          

          

3.     Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST: 

Podmiot/osoba, której 

udzielono 

pożyczki 

Data udzielenia 

pożyczki 

Ostateczny termin 

spłaty pożyczki 

Kwota udzielonej 

pożyczki 

[w tys. PLN] 

        

        

4.     Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty): 

Podmiot, wobec 

którego istnieje 

zobowiązanie 

Tytuł 

zobowiązania 

Kwota 

zobowiązania 

pozostała do 

spłaty 

[w tys. PLN] 

Data 

powstania 

zobowiązania 

Data 

wygaśnięcia 

zobowiązania 

Zabezpieczenia 

            

            

            

5.     Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone 

za JST, inne formy zaangażowania): 

Nazwa banku 
Rodzaj 

zaangażowania 

Ostateczny 

termin spłaty 

Aktualne 

zaangażowanie 

w PLN 

Przyjęte 

zabezpieczania [rodzaj 

i kwota] 

          

          

          

6.     Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: 
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Agent/gwarant 

emisji 

Rodzaj 

zobowiązania 

Okres emisji 

[od – do] 

Wartość 

emisji 
Zaangażowanie 

Zabezpieczenia 

[rodzaj/kwota] 

            

            

            

  

  

7.     Umowy zawarte przez JST: 

Opis Kwota zadłużenia 
Termin wykupu 

wierzytelności 

Termin 

obowiązywania 

umów 

Transakcje wykupu wierzytelności w drodze 

cesji  

(jako dłużnik) 

      

Umowy leasingu (również leasing zwrotny)       

Umowy podpisane w ramach partnerstwa 

publiczno - prywatnego 

      

Umowy z odroczonym terminem płatności 

dłuższym niż 1 rok, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 

zaliczanych do państwowego długu 

publicznego 

(Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) 

      

8.     Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: 

Umowa wsparcia Podmiot wspierany Kwota wsparcia 

Zadłużenie 

podmiotu 

zabezpieczonego 

umową wsparcia 

        

        

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki 

związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? 

  

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do 

wyliczenia wskaźnika obsługi długu? 

  

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku 

prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu 

zawartych przez JST umów wsparcia? 
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Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą 

realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE? 

  

9.     Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z 

jakiego tytułu: 

  

  

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie 

czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania: 

  

  

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 

2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości  i jaki posiada plan 

finansowy na jego zwrot? 

  

  

  

12. Informacje na temat wiarygodności JST:  

Opis ODPOWIEDŹ KWOTA [PLN] 

Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia 

egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć 

egzekucyjnych 

    

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w 

Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, 

proszę o podanie kwoty 

    

  

Opis ODPOWIEDŹ 

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania 

naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych? 

  

Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za 

pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne? 

  

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w 

nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący? 

  

Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę? 
  

13. Informacje na temat zabezpieczeń:  

Opis ODPOWIEDŹ 

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?   

Czy na deklaracji wekslowej  zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?   

Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia 

zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o 

ile dotyczy] 
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W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na 

ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników 

Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]? 

  

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]: 

14.1.        Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? 

  

14.2.       Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już 

ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? 

  

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest 

uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ] 

15.1.  Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: 

a)    czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? 

  

  

b)    czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? 

  

  

c)    czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? 

d)    czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do 

wiadomości,                               że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od 

stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? 

  

  

e)    czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? 

15.2.  Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy 

kredytowej, to: 

a)    zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? 

[wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] 

  

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* 

uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami 

opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. 

Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem 

kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy] 
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______________________________ ______________________________________ 

                              (miejscowość, data) 

  

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

do  reprezentowania Klienta) 

 

Odpowiedź na pytanie 21 

Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przekazuje wypełniony załącznik (Tabela nr 4). 

 

Pytanie 22 

Czy na wekslu jak i na deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika? 

Odpowiedź na pytanie 22 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 2. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o podanie informacji na temat kredytów, z jakich korzysta Zamawiający z podaniem nazwy banku, 

kwoty pierwotnej, kwoty pozostałej do spłaty, okresu kredytowania. 

Odpowiedź na pytanie 23 

Zamawiający załączył tabelę nr 2 informującą o kredytach. 

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz banków i innych 

instytucji finansowych. Jeśli tak, to w jakim banku/instytucji i w jakiej kwocie? 

Odpowiedź na pytanie 24 

Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz banków i innych 

instytucji finansowych. 

 

Pytanie 25 

Czy w okresie ostatnich 2 lat był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych? 

Odpowiedź na pytanie 25  

Zamawiający, iż w okresie ostatnich 2 lat nie był prowadzony program postępowania naprawczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający potwierdza, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej 

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

Odpowiedź na pytanie 26 

Zamawiający potwierdza, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 

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

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, 

emisji dłużnych instrumentów finansowych Gminy – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w 

ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000zł przez okres co 

najmniej 30 dni? 

Odpowiedź na pytanie 27 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji 

dłużnych instrumentów finansowych Gminy – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim 
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roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000zł przez okres co najmniej 30 

dni. 

 

Pytanie 28 

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 ograny Gminy? 

Odpowiedź na pytanie 28 

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 ograny Gminy. 

 

Pytanie 29 

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, ani 

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie 

wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada 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)? 

Odpowiedź na pytanie 29 

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, ani 

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada 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) 

Pytanie 30 

Czy zamawiający akceptuje wpisanie do umowy klauzuli, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża 

Banku, jak również nie może być niższa niż zero. 

Odpowiedź na pytanie 30 

Zamawiający akceptuje wpisanie do umowy klauzuli, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża 

Banku, jak również nie może być niższa niż zero. 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający w związku z art. 144 pzp 

- przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, prośba o określenie zakresu i warunków takich zmian,  

- czy Zamawiający zgadza się na to aby ewentualne zmiany uwarunkowane były zgodą na nie, obu stron 

umowy, oraz wprowadzane były w formie aneksu do umowy? 

Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający informuje, iż zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany w rozdziale XXI SIWZ - 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający potwierdza, że 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: 

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 Gminy, 

d) kwoty długu wynikającego ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobą 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 pożyczek i kredytów, 

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

- w kwocie wyższej niż 1% dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000zł? 

Odpowiedź na pytanie 32 

Zamawiający potwierdza, że 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: 

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 Gminy, 

d) kwoty długu wynikającego ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobą 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 pożyczek i kredytów, 

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

- w kwocie wyższej niż 1% dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000zł. 

 

Pytanie 33 

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy kredytu następujących 

zapisów: 

a) zobowiązanie do niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku zobowiązań w instytucjach 

„parafinansowych”/”parabankach”, 

b) zobowiązanie do nieobciążania majątku Gminy 

c) „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy 

kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z 

wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari 

passu).” 

d) „W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania maksymalnych 

poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach 

publicznych 

 

Odpowiedź na pytanie 33 

Zamawiający nie wyraża zgody na wpisanie do umowy kredytu następujących zapisów: 
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a) zobowiązanie do niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku zobowiązań w instytucjach 

„parafinansowych”/”parabankach”, 

b) zobowiązanie do nieobciążania majątku Gminy 

c) „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy 

kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z 

wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari 

passu).” 

d) „W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania maksymalnych 

poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach 

publicznych. 

 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę, aby dzienne wyciągi mogły być zastąpione przekazywaniem 

informacji kierowanej na pocztę e-mail, na dany adres wskazany w umowie kredytu? 

Odpowiedź na pytanie 34 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby dzienne wyciągi mogły być zastąpione przekazywaniem informacji 

kierowanej na pocztę e-mail, na dany adres wskazany w umowie kredytu. 

 

Pytanie 35 

Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane od następnego dnia po wypłacie 

kredytu, do dnia spłaty włącznie? 

Odpowiedź na pytanie 35 

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane od następnego dnia po wypłacie kredytu, 

do dnia spłaty włącznie. 

 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę, aby stawka referencyjna WIBOR 3M mogła być określana wg 

notowania określonego w Tabeli kursów obowiązującej u Wykonawcy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

każdego okresu obrachunkowego? 

Odpowiedź na pytanie 36 

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę, aby stawka referencyjna WIBOR 3M mogła być określana wg 

notowania określonego w Tabeli kursów obowiązującej u Wykonawcy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

każdego okresu obrachunkowego. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 

Odpowiedź na pytanie 37 

Zamawiający udostępnił opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. na stronie 

bip.stawiguda.pl. 

 

Pytanie 38 

Prosimy o podanie okresu realizacji zadań inwestycyjnych, które mają być sfinansowane ze środków w ramach 

kredytu, którego dotyczy postępowanie. 

Odpowiedź na pytanie 38 

Zamawiający informuje, iż okres realizacji zadań inwestycyjnych, które mają być sfinansowane ze środków w 

ramach kredytu, którego dotyczy postępowanie wystąpią w 2020 roku. 
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Pytanie 39 

Prosimy o podanie całkowitych kosztów zadań inwestycyjnych, które mają być sfinansowanie ze środków w 

ramach kredytu, którego dotyczy postępowanie. 

Odpowiedź na pytanie 39 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień Tabelę nr 3. 

 

Pytanie 40 

Prosimy o podanie czy wskazane zadania inwestycyjne, które mają być sfinansowanie ze środków w ramach 

kredytu, którego dotyczy postępowanie, są dofinansowane także ze środków z Unii Europejskiej. Jeżeli tak, to 

prosimy o podanie kwot tego dofinansowania. 

Odpowiedź na pytanie 40 

Zamawiający załączył Tabelę nr 3 zadań inwestycyjnych, które mają być sfinansowanie ze środków w ramach 

kredytu, którego dotyczy postępowanie, są dofinansowane także ze środków z Unii Europejskiej.  

 

Pytanie 41 

Prosimy o podanie krótkiego opisu zadań inwestycyjnych, które mają być sfinansowanie ze środków w ramach 

kredytu, którego dotyczy postępowanie. 

Odpowiedź na pytanie 41 

Zamawiający informuje, iż środki finansowe uzyskane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na: 

1) Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stawigudzie (roboty budowlane związane z rozbudową 

istniejącej oczyszczalni ścieków oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjnego) 

2) Poprawę ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda (roboty budowlane związane z budową 

traktów pieszych na terenie Gminy) 

3) Cyfrową administrację - nowe e-usługi w Gminie Stawiguda (dostawa sprzętu komputerowego 

oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i 

szkolenia) 

4) Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie (roboty budowlane związane z rozbudową 

istniejącego budynku GOK w Stawigudzie) 

 

 

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia ani zmiany terminu złożenia 

ofert. 

 

 

z up. WÓJTA 

 

Artur Bal 

Sekretarz Gminy 
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