
 
 

Lidzbark, dnia 08.07.2022 r.  
Zamawiający: 
Gmina Lidzbark 

              ul. Sądowa 21 
13-230 Lidzbark       
 
 
BiGK.271.1.15.2022 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.15.2022  
pn. „Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów”, ID 625551 .  
Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ 

 
Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 
jw. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), 
które wynikają z: 
b) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym 
zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z 
tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, 
powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);  
c) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym 
zależnych od Gminy , a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli 
tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu 
objętego planem);  
d) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 
pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
e) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte 
w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w 
sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu), 
które wynikają z: 
b) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym 
zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z 
tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, 
powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);  
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c) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym 
zależnych od Gminy , a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli 
tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu 
objętego planem); 
d) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 
pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
e) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte 
w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w 
sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu 
postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, 
ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.  
Odpowiedź: 
Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie 
wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł. 
 
Pytanie nr 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).  
Odpowiedź: 
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. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na wzorze stosowanym przez Bank, z 
uwzględnieniem zapisów zawartych z SWZ oraz w załącznikach do SWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż 
stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż 
zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom 
poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 
równa zero.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.  
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Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający może określić które dokładnie zobowiązania (kwota, bank) zostaną 
spłacone z wnioskowanego kredytu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określi, które dokładnie zobowiązania zostaną spłacone z wnioskowanego 
kredytu. Zamawiający zaciąga kredyt zgodnie z art. 89 ust. 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o jednoznaczne określenie okres wykorzystania kredytu, w § 1 ust. 2 pkt 12 figurują 
dwie daty: 01.11.2022 oraz 15.12.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kredyt będzie wypłacany na wniosek zamawiającego, który może 
być złożony w okresie 1.11.2022 do 15.12.2022 r. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. 
głównie wskutek COVID-19) spowodowaną: 
1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub 
2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% 
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający na bieżąco dokonuje zmian w budżecie biorąc pod uwagę zmianę wskaźników 
makroekonomicznych.  
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono 
zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, 
nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono 
zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, 
nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu. 
 
Pytanie nr 10 
W celu zachowania porównywalności złożonych ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej 
konkretnej daty uruchomienia kredytu, którą wykonawcy powinni przyjąć w celu 
oszacowania ceny oferty (w SWZ podana jest data do dnia 1 listopada 2022r.)  
Odpowiedź: 
Do przygotowania oferty proszę przyjąć datę 1.11.2022 r. jako datę uruchomienia kredytu.  
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie w umowie kredytu kalendarza 
odsetkowego 365 dni w całym okresie kredytowania?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału będzie następowała od dnia 20.03.2023r. a 
tym samym karencja w spłacie będzie do dnia 19.03.2023r. (dzień 20.03.2023r. nie może być 
jednocześnie ustalonym dniem spłaty i jednocześnie do tego dnia ma obowiązywać 
karencja)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału będzie następowała od dnia 20.03.2023r. a tym 
samym karencja w spłacie będzie do dnia 19.03.2023r. 
 
Pytanie nr 13 
W § 1 ust. 2 pkt 15 projektu umowy znajduje się sprzeczny zapis dot. terminu przekazania 
informacji o wysokości spłaty odsetek. Prosimy o jego doprecyzowanie. 
Odpowiedź: 
§ 1 ust. 2 pkt 15 dot. spłaty kredytu. Natomiast § 1 ust. 2 pkt 17 dot. okresu odsetkowego i 
spłaty odsetek. Zamawiający zmienia pkt 17 
„Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie 
wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia transzy kredytu  pod 
warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty odsetek z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym. Do ostatecznego terminu wykorzystania kredytu Bank spełni warunek 
powiadomienia Kredytobiorcy o wysokości odsetek pod warunkiem wysłania w drodze faxu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
zawiadomienia o wysokości odsetek najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
uruchomienia transzy kredytu.      
Odsetki płatne  w  ……  ratach w okresach miesięcznych począwszy od ………… . do ……….” 
 
Pytanie nr 14  
Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem: 
Odpowiedź: 

Nazwa podmiotu REGON 
Wartość udziałów  
[w tys. PLN] 

% udziałów w 
kapitale podmiotu 

PGK sp. zoo. W Lidzbarku 510911089 5 932 600,00 100% 

SIM KZN „Północ” w Olsztynie 389125728 3 000 000,00 4,44% 

 
Pytanie nr 15 
Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie: 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wystawił ani nie zlecił wystawienia poręczenia i gwarancji, weksli i poręczeń 
wekslowych.  
 
Pytanie nr 16 
Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST: 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udzielił pożyczek i nie ma należności z tytułu pożyczek.  
 
Pytanie nr 17 
Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty): 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma innych zobowiązań niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
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Pytanie nr 18 
Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i 
poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): 
Odpowiedź: 

Nazwa banku 
Rodzaj 
zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 
w PLN 

Przyjęte 
zabezpieczania 
[rodzaj i kwota] 

ING Bank Śląski 
Gdańsk 

kredyt 20.12.2029 r. 2 750 000,00 Weksel in blanco 

Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA. w 
Warszawie 

Kredyt 20.03.2028 r. 3 020 000,00 Weksel in blanco 

Bank Spółdzielczy  w 
Działdowie z/s w 
Lidzbarku 

Kredyt 20.12.2030 r. 2 850 000,00 Weksel in blanco 

Warmiński bank 
spółdzielczy w 
Jonkowie 

kredyt 20.12.2033 r. 3 500 000,00 Weksel in blanco 

 
Pytanie nr 19 
Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zaangażowań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.  
 
Pytanie nr 20 

Umowy zawarte przez JST: 

- 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) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma zawartych umów o których mowa powyżej.  
 
Pytanie nr 21 
Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zawarł żadnych umów wsparcia.  
 
Pytanie nr 22 
Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej 
wysokości i z jakiego tytułu: 
Odpowiedź: 
Nie występują zobowiązania wymagane.  
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Pytanie nr 23 
Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego 
tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania: 
Odpowiedź: 
Występują należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podejmowane są 
czynności w celu wyegzekwowania tj. tytuły wykonawcze ,zabezpieczenie hipoteką, pozwy 
sądowe.  
 
Pytanie nr 24 
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? 
Odpowiedź: 
Na terenie Gminy Lidzbark nie ma farm wiatrowych.  
 
Pytanie nr 25 
Informacje na temat wiarygodności JST:  
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne?  
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec 
ZUS, US?  
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? 
Odpowiedź: 

Opis odpowiedź kwota [pln] 

Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia 
egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty 
zajęć egzekucyjnych 

Nie  

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 
finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, 
US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty 

Nie  

 

Opis odpowiedź 

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program 
postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych? 

Nie 

Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne? 

Nie 

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i 
ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ 
stanowiący? 

Nie 

Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa 
jednostkę? 

Nie 
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Pytanie nr 26 
Informacje na temat zabezpieczeń:  
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] 
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie 
zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile 
dotyczy]? 
Odpowiedź: 

Opis odpowiedź 

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? Nie 

Czy na deklaracji wekslowej  zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? Tak 

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] 

Nie 

W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę 
na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników 
Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]? 

Nie 

 
Pytanie nr 27 
Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]: 
Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? 
Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już 
ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? 
Odpowiedź: 
Dochód ze sprzedaży majątku jest na poziomie 826 430,00 zł.  
Planowane są przetargi na sprzedaż majątku na kwotę min. 185 000 zł, w tej chwili nie ma 
ogłoszonych przetargów. 
 
Pytanie nr 28 
Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy  

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? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 

a) nie przewiduje jednorazowej spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania,  
b) odroczone raty nie będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania, 
c) nie zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty 

kredytu,  
d) nie dotyczy,  
e) nie dotyczy. 



Strona 8 z 15 

 

 
Pytanie nr 29 
Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy 
kredytowej, to: zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do 
umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] 
Odpowiedź: 
Art.144. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j) 
mówi o terminach składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
Natomiast przewidywane możliwości zmiany postanowień zawartej umowy zostały 
określone w §7 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.   
 
Pytanie nr 30 
Czy Gmina zgodzi się na zapłatę ostatecznych odsetek (rok 2034) w terminie płatności 
ostatecznej raty kapitałowej tj. 20.12.2034r.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę ostatecznych odsetek (rok 2034) w terminie płatności 
ostatecznej raty kapitałowej tj. 20.12.2034r 
 
Pytanie nr 31 
Czy w części uruchomienia kredytu w zdaniu ostatnim nie powinno być, iż ostateczny termin 
wykorzystania kredytu jest do dnia 1 listopada 2022 celem zachowania spójności dat 
uruchomienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kredyt będzie wypłacany na wniosek zamawiającego, który może 
być złożony w okresie 1.11.2022 do 15.12.2022 r.. Zgodnie z zapisami projektu umowy - 
Dopuszcza się możliwość wypłaty kwoty kredytu w transach stosowanie do aktualnych 
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 32 

Wymóg zatrudnienia co najmniej jednej osoby- czy bank może delegować do tego zadania 
osobę już zatrudnioną na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Tak, Bank może delegować do tego zadania osobę już zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę.  

 
Pytanie nr 33 
Czy w świetle zapisów §7 pkt 4 projektu umowy Gmina przewiduje w okresie do 2030r. 
zapłatę niższych rat niż zakłada pierwotny harmonogram spłat, czyli przesunięcia zapłaty 
tych rat lub ich części na dalsze tj. końcowe lata spłaty?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje. Postanowienia określone w §7 pkt 4  stanowią katalog zmian, 
które mogą wystąpić, ale nie muszą.  
 
Pytanie nr 34 
Czy Gmina zgodzi się na usunięcie zapisów o karach umownych dla Banku zawartych w §8 
projektu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 35 
Czy Gmina zgodzi się na wzór umowy przedstawiony przez Bank? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.  

 
Pytanie nr 36 
Co spowodowało tak duży deficyt w budżecie Gminy w roku ubiegłym? 
Odpowiedź: 
Gmina za rok 2021 miała deficyt w wysokości 3 673 565,66 zł, który został sfinansowany 
przychodami roku 2020 tj. m.in. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. 
 
Pytanie nr 37 
Czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na umowie kredytowej?  
Odpowiedź: 
Tak, kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na umowie kredytowej.  

 

Pytanie nr 38 
Czy Gmina przedstawi sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok 
budżetowy?  
Odpowiedź: 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy – Zarządzenie nr 
39/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2021 r., dostępne jest na stronie: bip.umig.lidzbark.pl.  
Bezpośredni link: http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/157/4616/sprawozdanie-z-wykonania-
budzetu-gminy-lidzbark-za-2021-r 
 
Pytanie nr 39 
Czy Gmina przedstawi pełną sprawozdawczość (Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za 
okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)?  
Odpowiedź: 
Sprawozdawczość za 2021 r. została przedstawiona i opublikowane w pliku pn. „Załącznik nr 
11 do SWZ Pozostałe załączniki” - Rb-27S za IV kwarta 2021 roku, Rb–28S za IV kwarta 2021 
roku, Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku, Rb-N za IV kwartał 2021 roku i RB-Z za IV kwartał 2021 
roku, oraz jest dostępna na stronie : bip.umig.lidzbark.pl 
Natomiast sprawozdawczość za okres bieżący tj. I kwartał 2022 r. jest dostępna na stronie : 
bip.umig.lidzbark.pl 

Bezpośredni link: http://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/171/2022-rok 

 

Pytanie nr 40 
Czy Gmina przedstawi uchwałę o zaciągnięciu kredytu?  
Odpowiedź: 

Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu zostało opublikowane w pliku pn. „Załącznik nr 11 do 
SWZ Pozostałe załączniki” – Zarządzenie nr 29/22 oraz Zarządzenie nr 57/22 Burmistrza 
Lidzbarka. Zarządzenia są również  dostępne na stronie: bip.umig.lidzbark.pl.  

 

http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/157/4616/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-lidzbark-za-2021-r
http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/157/4616/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-lidzbark-za-2021-r
http://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/171/2022-rok
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Pytanie nr 41 
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.*   
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. Zamawiający posiada pozytywną opinię składu Orzekającego Krajowej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości spłaty przez Gminę Lidzbark kredytu 
długoterminowego w kwocie 4.500.000 zł. Opinia została opublikowane w pliku pn. 
„Załącznik nr 11 do SWZ Pozostałe załączniki” – Uchwała Nr  RIO.VIII-0120-244/22.  Opinia 
jest również dostępna na stronie: bip.umig.lidzbark.pl.  
  
Pytanie nr 42 
Ilość zatrudnionych osób na pełen etat na dzień dzisiejszy. 
Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku zatrudnionych jest 50 osób na 
pełen etat.  
 
Pytanie nr 43 
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS i US?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.  
 
Pytanie nr 44 
Podanie aktualnego wykazu podmiotów kapitałowo powiązanych z Gminą wraz z podaniem 
nr regon i % w kapitałach. 
Odpowiedź: 
PKG Sp z.o.o. Lidzbark 100%  Regon 510 911 089 
SIM KZN „ Północ” Olsztyn 4,44% Regon 389 125 728 
 
Pytanie nr 45  
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy § 7 ust. 4) nie dotyczą wydłużenia okresu kredytowania. 
Odpowiedź: 
Zapisy § 7 ust. 4) nie dotyczą wydłużenia okresu kredytowania. 
 
Pytanie nr 46 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiany w zakresie opisanym we wskazanym § 7 czy też 
inne ewentualne zmiany do umowy kredytowej dokonywane były za zgodą obu stron? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o odstąpienie od opisanego w SWZ w Rozdziale III pkt 17  (oraz projekcie umowy § 6  
i § 8 ust. 1 pkt 2) – dotyczący kar w tym zakresie) sposobu dokumentowania w zakresie 
zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie 
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oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku 
pracy został spełniony.  
W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia  
na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona 
oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.    

 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie wraz z 
uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją Państwa zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności 
poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy 
o pracę.  
Odpowiedź: 
Sposób dokumentowania w zakresie weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na 
podstawie stosunku pracy został określony w art. 438 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, natomiast art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp mówi, że „W 
przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, określa w 
dokumentach zamówienia w szczególności: (…) uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz 
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.”.  
 
Pytanie nr 48 
W celu doprecyzowania opisu i zmienności stawki bazowej, prosimy o wybór jednej z poniżej 
opisanych stawek: 

a) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości 
oprocentowania od następnego dnia;  

b) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca  i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego  
następnego miesiąca; 

c) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości 
oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca; 

Odpowiedź: 
Zamawiający w celu doprecyzowania opisu i zmienności stawki bazowej wybiera opis z pkt c) 
stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia 
roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go 
dnia następnego miesiąca. 
 
Pytanie nr 49 
W celu doprecyzowania sposobu naliczania odsetek, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający wyraża zgodę, by odsetki były naliczane od dnia wypłaty/spłaty odsetek do 
dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy i umieszczenie tego zapisu w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 50  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki 
bazowej tj.: „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 1M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową 
na poziomie 0,00% ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.  
 
Pytanie nr 51 
Prosimy o informację, jak należy rozumieć zapis  w SWZ w Rozdziale XIII ust. 3 w tabeli tj.: 
Czas uruchomienia poszczególnych transz kredytu od dnia złożenia wniosku:  Czy dzień 
złożenia dyspozycji uruchomienia uznawany jest jako pierwszy, czy dopiero dzień następny?   
Odpowiedź: 

Dzień złożenia wniosku uznawany jest jako pierwszy.  
 
Pytanie nr 52 
W przypadku, gdy Zamawiający uznaje dzień złożenia jako dzień pierwszy , prosimy o 
informację, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia do Banku dyspozycji do godz. 
9,00? Prosimy o potwierdzenie, że w SWZ w Rozdziale XIII chodzi o ilość dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o ilość dni roboczych. Zamawiający wyraża zgodę na 
dostarczenia do Banku dyspozycji do godz. 9:00.  
 
Pytanie nr 53 

Czy w/w dyspozycja dostarczona zostanie do Banku w oryginale, czy np. drogą mailową ze 
wskazanej skrzynki mailowej Zamawiającego na wskazaną skrzynkę mailową Wykonawcy i 
uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie  dyspozycji złożonej  mailem? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w projekcie umowy ‘Dyspozycja uruchomienia zostanie złożona przez 
Kredytobiorcę na adresy e-mail wskazane w  umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie 
dostarczony do Banku pocztą lub przesyłką kurierską. ’.  
 
Pytanie nr 54 

Czy w przypadku braku Regulaminu Zamawiający  dopuszcza modyfikację zapisów projektu 
umowy w  §  3?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 55 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / 
emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, 
prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o 
dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; 

2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja 
będzie realizowana i z jakich źródeł.  

Odpowiedź: 



Strona 13 z 15 

 

Zamawiający nie zaciąga kredytu pod konkretne inwestycje. Zamawiający zaciąga kredyt 
zgodnie z art. 89 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wartość wydatków 
inwestycyjnych na rok 2022 wynosi 23 659 936,54. 
 
Pytanie nr 56 
Prosimy o wskazanie czy: 

a) na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 
b) posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 
c) w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania 

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

d) w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? 

e) posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).  
f) w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 
organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę   
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu 

absolutorium? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że:  
a) na rachunkach w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne 
b) nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach?  
c) w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
d) w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków 
e) nie posiada zaległych zobowiązania wobec ZUS lub US  
f) w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę   
 
Pytanie nr 57 
Prosimy o podanie: 

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w 
tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,  

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  

− jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta 
poręczeniem/gwarancją)? 

− jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? 

− jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? 

− jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku 
prognozy? 

− czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji 
w latach ubiegłych? 

Odpowiedź: 
Nie dotyczy. Zamawiający nie udzielił i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.  
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Pytanie nr 58 
Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu 
formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa 
podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, 
data całkowitej spłaty): 

a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;  
b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów 

wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, 
forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, 
które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych. 

Odpowiedź: 
Informacje o zawartych umowach  

Nazwa podmiotu 
Data 
zawarcia 

Typ 
długu 

Kwota i 
waluta 
pierwotna 

Bieżące 
zadłużenie 

Data 
całkowitej  
spłaty 

ING Bank Śląski 
Gdańsk 

25.06.2018 r. Kredyt 3 700 000,00 2 750 000,00 20.12.2029 r. 

Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA. w 
Warszawie 

11.09.2019 r. Kredyt 3 500 000,00 3 020 000,00 20.03.2028 r. 

Bank Spółdzielczy  w 
Działdowie z/s w 
Lidzbarku 

28.05.2020 r. Kredyt 3 000 000,00 2 850 000,00 20.12.2030 r. 

Warmiński Bank 
Spółdzielczy w 
Jonkowie 

07.06.2021 r. kredyt 3 500 000,00 3 500 000,00 20.12.2033 r. 

 
Pytanie nr 59 
Prosimy o informację: 

a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 
roku oraz w 2021 roku; 

b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku 
(prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel 
dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); 
c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne 

wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów 
dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia 
oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że:  

a) sytuacja związana z COVID-19 nie przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 
roku oraz w 2021 roku; 

b) wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o 
podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel 
dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11) 
wynosiła; 

2020 r. – 251 018,05 zł 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi
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2021 r. –  0 ,00 zł 
c) przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano inne 

wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów 
dopuszczających ww. wyłączenie. 

 
Pytanie nr 60 
Prosimy o: 
a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz 

z podaniem nr regon i % w kapitałach; 
b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez 

Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem 
założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ 
stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który 
został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź: 
a) Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w 

kapitałach; 

Nazwa podmiotu REGON 
% udziałów w 
kapitale podmiotu 

PGK sp. zoo. W Lidzbarku 510911089 100% 

SIM KZN „Północ” w Olsztynie 389125728 4,44% 

b) w przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę 
zadłużenia po podmiocie, dla którego jesteśmy/byliśmy podmiotem 
założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ 
stowarzyszenia  

 
Pytanie nr 61 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że umieszczona na stronie BIP zmiana do WPF z maja br. 
jest ostatnia zmianą.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie nr 62 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w projekcie umowy omyłkowo w pkt „spłata 
kredytu” pozostał zapis: ” 15 ratach”. To jest pkt 15 a rat 48. 

Odpowiedź: 

Zapis jest prawidłowy dotyczy § 1 ust. 2 pkt 15 w ratach -  liczba rat 48.  
 

Pytanie nr 63 
Uwzględniając fakt, że terminowe uruchamianie transz jest zobowiązaniem pieniężnymi i za 
naruszenie zobowiązań pieniężnych przysługują odsetki, nie kary umowne – czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z projektu umowy zastrzeżenia dotyczącego również 
kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek   
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