
Susz dnia 22.07.2019 r. 

 

RLZP.I.271.13.9.2019  

                                                                                       

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 
 

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.13.2019 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie  

art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:  „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   

w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz” 

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp” przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 11.07.2019 r. oraz 

15.07.2019 r., dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego 

w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz”: 

 

Zapytanie nr 1: W celu porównywalności ceny ofert, prosimy o podanie daty wypłaty 

kredytu, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny kredytu.  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że datą wypłaty 

kredytu do porównywalności ceny oferty  jest dzień 24.06.2019r., określony w § XIII ust. 7 

pkt.3 SIWZ.  

 

Zapytanie nr 2: Prosimy o informację, czy w SIWZ w § XIV ust. 2 i 3 termin uruchomienia 

transz kredytu przez Bank, czy dzień złożenia dyspozycji uznawany jest jako pierwszy, czy 

dopiero dzień następny?  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dzień złożenia 

dyspozycji uruchomienia transz kredytu będzie uznawany jako pierwszy dzień.  

 

Zapytanie nr 3: W przypadku, gdy Zamawiający uznaje dzień złożenia jako dzień pierwszy, 

prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia do Banku dyspozycji 

do godz. 11,00?  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż Gmina wyrazi zgodę 

na dostarczenia do Banku dyspozycji do godz. 11
00

. 

 

Zapytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że w SIWZ w § XIV ust. 2 i 3 chodzi o ilość dni 

roboczych.  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż tak, chodzi o dni 

robocze. 

 

Zapytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany o których mowa w § 16 wzoru umowy 

będą wymagały zgody obu stron.  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że zmiana umowy 

wymaga zgody obu stron. 

 

Zapytanie nr 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięciu zapisów we wzorze umowy 

dotyczących wspólnej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca będzie sam realizował umowę? 



ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do ogłoszenia 

załączono wzór umowy dostosowany do różnych grup wykonawców. Zamawiający bierze 

pod uwagę fakt, że nie wszystkie postanowienia muszą mieć zastosowanie do każdego z 

wykonawców, zatem jeżeli bank będzie wykonywał umowę samodzielnie to §17 nie będzie 

miał zastosowania. 

 

Zapytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od kar, o których mowa w § 

2 ust. 3 wzoru umowy kredytowej, w § XXVII SIWZ ?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zapytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w projekcie umowy kredytowej w § 6 

dotyczące oprocentowania przeterminowanego w wysokości 1,50 razy marża plus WIBOR 

3M należy rozumieć, że wyliczenie oprocentowania przeterminowanego następować będzie w 

następujący sposób: 1,5x(marża+WIBOR 3M)?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zapisy w projekcie umowy kredytowej w § 6 

dotyczące oprocentowania przeterminowanego w wysokości 1,50 razy marża plus WIBOR 

3M należy rozumieć, że wyliczenie oprocentowania przeterminowanego następować będzie w 

następujący sposób: 1,5x(marża+WIBOR 3M). 

 

Zapytanie nr 9: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 

egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych?  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie posiada zajęć 

egzekucyjnych na rachunkach bankowych. 

 

Zapytanie nr 10: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 

finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w 

bankach?  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie posiada 

zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 

 

Zapytanie nr 11: 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? 

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie był prowadzony 

program postępowania naprawczego. 

 

Zadanie nr 12: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone 

wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne 

wszczynane na wniosek banków?  

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wobec 

Zamawiającego nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem 

komornika sądowego.  

 

Zapytanie nr 13: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:  

1. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. (w przypadku gdy Zamawiający jej 

nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana),  

ODPOWIEDŹ: Termin złożenia sprawozdania opisowego za I półrocze 2019r. jest  

31.08.2019r. Zamawiający nie jest w stanie udostępnić na dzień dzisiejszy ww. dokumentu. 

 

2. Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-

Z, Rb-N za II kr. 2019r. ( niezwłocznie po ich sporządzeniu).  



ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia dokumenty w załączeniu do niniejszych 

odpowiedzi. 

 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ (nie został podłączony).  

ODPOWIEDŹ: 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy zawarty jest w treści Specyfikacji do niniejszego 

postępowania.  

 

Zapytanie nr 14: Doprecyzowanie daty uruchomienia kredytu, którą należy przyjąć do 

wyliczenia ceny oferty. Czy za datę uruchomienia kredytu należy przyjąć datę 24.06.2019 

roku, o której mowa w §IV pkt. 1 ppkt. 16) i §XIII pkt. 7 ppkt. 3)? 

ODPOWIEDŹ: TAK, za datę uruchomienia kredytu należy przyjąć 24.06.2019r. 

 

Zapytanie nr 15: Potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie 

egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy,  

ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie 

egzekucyjne. 

 

Zapytanie nr 16: 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: 

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 wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy 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 Gminy− w kwocie wyższej niż 1% dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy lub 

w kwocie wyższej niż 500 000 zł. 

ODPOWIEDŹ: 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). 

 

Zapytanie nr 17: Potwierdzenie, że Gmina: 

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie 

stacjonarnej) ani nie posiada większości 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: Gmina nie jest podmiotem tworzącym samodzielne publiczne zakłady opieki 

publicznej oraz i tym podobne zakłady opieki zdrowotnej. 

 

Zapytanie nr 18: Potwierdzenie, czy spłacana transakcja, stanowiąca częściowo przedmiot 

kredytowania, nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało 

przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni 

(jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych 

instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się 

sytuacji finansowej jst, 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). 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie 

planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 

 

 

Powyższe odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla wszystkich 

wykonawców.  

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia  

o zamówieniu, w tym postanowienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, 

pozostają bez zmian. 
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