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Krośniewice, 20.10.2021 r.  

IŚZ.271.12.6.2021 
 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla 
Gminy Krośniewice. Numer postępowania: IŚZ.271.12.2021 

 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2320) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy Krośniewice,  
w związku z zapytaniem Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.  

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice potwierdza, że na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika – 
Rozdział III pkt 2 ppkt 8) SWZ. 
 
PYTANIE 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.  

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice potwierdza, że na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata 
Skarbnika – Rozdział III pkt 2 ppkt 8) SWZ. 
 
PYTANIE 3: 

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.  

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie będzie składał oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie  
z art. 777 k.p.c. 
 
PYTANIE 4: 

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 rachunkach Zamawiającego – Gminy Krośniewice nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
 
PYTANIE 5: 

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: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 
 
PYTANIE 6: 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania 
naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program 
postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
PYTANIE 7: 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.  

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec 
nas za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
 
PYTANIE 8: 
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: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie posiada zaległych zobowiązania wobec ZUS lub US. 
 
PYTANIE 9: 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 
organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd 
powiatu, zarząd województwa). 

Odpowiedź: 
Tak – w dniu 28 sierpnia 2020 r. była podjęta Uchwała Nr XXVII/158/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach  
w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Krośniewice za 2019 rok. 
RIO Uchwałą Nr 34/134/2020 Kolegium RIO w Łodzi z dnia 15 września 2020 r. stwierdziła nieważność ww. 
Uchwały Nr XXVII/158/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 
PYTANIE 10: 

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według 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): 

 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice podaje co następuje: 

 wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 15 324 503,86 zł, 

 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł, 

 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł, 

 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł, 

 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 490 939,90 zł. 

. 
PYTANIE 11: 

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 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 
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2) Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych: lewa/prawa strona nierówności, 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: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice informuje, że nie stosowała niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika  
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą 
COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. 
 
PYTANIE 12: 
1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, 

oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: 
1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 
2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? 

a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania 
b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia 

3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na 
kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 
a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu 

wsparcia finansowego szpitala 
2. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest 

przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po 
przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa 
itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej 
wymienionych zmian dla Państwa budżetu. 

3. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz 
z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 

4. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez 
Państwo zadłużenia: 
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  
- stowarzyszenia, 
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie jest powiązana z żadnym szpitalem SPZOZ. 
 
PYTANIE 13: 
1. Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?  
2. Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring? 
3. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: 

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,  

- leasingu,  

- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,  

- przyjęte depozyty,  

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o  finansach publicznych.  

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu? 
4. Czy posiadacie Państwo opinię RIO nt. możliwości spłaty kredytu?. Jeżeli tak prosimy o jej 

przedstawienie. Jeżeli nie –  Czy przedstawienie pozytywnej opinii RIO na temat możliwości spłaty 
kredytu może być warunkiem uruchomienia emisji? 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca o tym, że w 
przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej 
przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero? 
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6. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby stawka WIBOR 1 M była zdefiniowana w umowie w następujący 

sposób: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni 
roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca? 

7. Należności wymagalne na koniec 06/2021  5,2 MPLN – prosimy o informację w jakiej wysokości, od 
kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez JEDNOSTKĘ?  
W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych 
pieniędzy? 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby do obliczania odsetek przyjmować rzeczywistą liczbę dni  
w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku 365/366 dni? 

9. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

podstawy prawnej i umownej, 
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  

10. Czy Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszych odsetek przypada na ostatni dzień miesiąca  
w którym nastąpiło uruchomienie kredytu? 

11. Wykaz zaangażowania klienta… (tabela) 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe Zamawiający – Gmina Krośniewice podaje co następuje: 

1. Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym? – Nie, 
2. Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring? – Nie, 
3. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: 

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - Nie,  

- leasingu - Nie,  

- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok - Nie,  

- przyjęte depozyty - Nie,  

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o  finansach publicznych - Nie.  

4. Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu dostępna jest na stronie 
internetowej Zamawiającego - Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.krosniewice.pl dział: 
Gospodarka finansowa, rozdział: Budżet Gminy, 

5. Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca o tym, że  
w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy 
procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. 

6. Zamawiający wyraża zgodę aby stawka WIBOR 1 M była zdefiniowana w umowie w następujący 
sposób: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni 
roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca. 

7. Należności wymagalne na koniec czerwca 2021 roku w przeważającej większości dotyczyły 
zaległości od dłużników alimentacyjnych, podatników oraz zaległości czynszowych z okresów 
minionych. Nie  znajdują się w obecnym planie dochodów, w związku z tym nie wpływają na bieżącą 
realizację budżetu. W momencie wpływu ich do budżetu będzie można je zadysponować na 
potrzebne wydatki. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, żeby do obliczania odsetek przyjmować rzeczywistą liczbę dni  
w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku 365/366 dni. 

9. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

podstawy prawnej i umownej, 
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  

- zmiany do umowy będą wprowadzane zgodnie z zapisami w SWZ – Rozdział XXI. 

10. Zamawiający potwierdza, że płatność pierwszych odsetek przypada na ostatni dzień miesiąca  
w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 

11. Wykaz zaangażowania klienta… (tabela) 

Zamawiający – Gmina Krośniewice przypomina, że zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 ppkt 13) SIWZ: 
„Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego dostępne są 
na jego stronie internetowej pod adresem www.bip.krosniewice.pl Jednocześnie Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Wykonawców danych i informacji  
w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego 
zapotrzebowania.” 
Nie mniej jednak podaję informację o zobowiązaniach wg stanu na dzień 30.09.2021 r. 
 

http://bip.krosniewice.pl/
http://www.bip.krosniewice.pl/
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Lp Nazwa podmiotu … 

Waluta 

zadłuże

nia 

TYP 

długu… 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota 

bieżącego 

zadłużenia 

(bilans) 

Kwota 

pozostałego 

zadłużenia 

(pozabilans) 

Data 

całkowitej 

spłaty 

1 

Bank Spółdzielczy  

w Krośniewicach z siedzibą ul. 

Toruńska 5, 99-340 Krośniewice 

PLN Kredyt 28/11/2011 385 950,00 - 30/11/2022 

2 

Bank Spółdzielczy w 

Krośniewicach z siedzibą ul. 

Toruńska 5, 99-340 Krośniewice 

PLN Kredyt 14/11/2014 211 349,56 - 31/08/2024 

3 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu  

z siedzibą ul. Długa 62A, Zgierz 
PLN Kredyt 16/12/2016 1 013 020,00 - 30/09/2025 

4 

Bank Spółdzielczy  

w Krośniewicach z siedzibą ul. 

Toruńska 5, 99-340 Krośniewice 

PLN Kredyt 7/12/2017 534 000,00 - 31/07/2027 

5 

Bank Spółdzielczy  

w Krośniewicach z siedzibą ul. 

Toruńska 5, 99-340 Krośniewice 

PLN Kredyt 06/08/2018 4 544 778,64 - 31/05/2027 

6 

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 

z siedzibą ul. Piłsudskiego 14, 

97-400 Bełchatów 

PLN Kredyt 19/11/2020 3 361 256,28 - 30/09/2030 

7 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 

PLN Pożyczka 19/11/2012 134 179,93 - 30/11/2023 

8 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 

PLN Pożyczka 12/09/2014 45 958,33 - 31/10/2024 

 RAZEM    10 230 492,74   

 
 

 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 
 

Z poważaniem 
        

          Katarzyna Erdman 
          Burmistrz Krośniewic 
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