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Kobylnica, 26.03.2019 r. 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Kobylnica 

ul. Główna 20 

76-251 Kobylnica 

NIP: 839 17 19 997  

tel.: 59 842-90-70 do 71  

fax 59 842-90-72 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert 

częściowych na udzielenie i obsługę złotowego kredytu długoterminowego w wysokości 

10.000.000 zł opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 042-095461 

w dniu 28.02.2019 roku. 

 
Gmina Kobylnica, jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”,  
iż złożono następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej. 

 
Pytanie 1 

W budżecie gminy na 2019 r. założono dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 3,5 mln zł przy 

średniorocznych realizacjach na poziomie 933 tys. zł. W odpowiedziach na pytania z dn. 15.03.2019r. 

wskazują Państwo, że szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku  

w procedurze przetargowej wyniesie 1,1 mln zł. Prosimy o informację w jaki sposób Gmina planuje 

pozyskanie 2,4 mln zł? Czy gmina posiada podpisane umowy np. z deweloperami na rok 2019 w sprawie 

sprzedaży majątku? Prosimy o wykaz majątku przeznaczonego do sprzedaży. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że w przypadku braku rozstrzygnięć przetargowych zgodnych z założeniami 

planu na 2019 rok Gmina będzie podejmowała kolejne możliwe prawnie kroki dot. procedowania 

przetargowego. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) w przypadku braku ustalenia nabywcy nieruchomości  

w I przetargu na sprzedaż, organizowane są kolejne przetargi, podczas których cena wywoławcza może 

zostać obniżona. Jednak mając na względzie uzyskanie możliwie jak najwyższych cen ze sprzedaży, Gmina 

Kobylnica w przypadku organizowania kolejnych przetargów na sprzedaż nie stosuje obniżenia ceny 

wywoławczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, w celu sprzedaży nieruchomości 

można organizować kolejne przetargi lub zbyć nieruchomość w drodze rokowań, przy czym ustawa 

określa, że cena ustalona w rokowaniach nie może być niższa niż 40 % wartości sprzedawanej 

nieruchomości. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia czynników wpływających na brak możliwości 

sprzedaży nieruchomości w I przetargu, po cenie wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno 
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postąpienie, należy dopuszczać możliwość sprzedaży nieruchomości po cenach niższych, z możliwością 

spłaty ratalnej.  

W celu większej skuteczności pozyskania odbiorców informacji na temat sprzedaży majątku, przetargi  

i rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnych ogłaszane są na bieżąco, a informacje  

o ogłoszeniach poza publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczane są na tablicy 

informacyjnej oraz w prasie: na stronie Polskiej Giełdy Nieruchomości, stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kobylnica, jak również wysyłane są do potencjalnych nabywców droga mailową. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Gmina nie zawierała umów w sprawie sprzedaży dla deweloperów 

nieruchomości komunalnych w roku 2019 z uwagi na brak możliwości prawnych dokonania sprzedaży 

poza trybami i niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

Zamawiający udostępnia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego pisma.   

Pytanie 2 

Prosimy o informację co było powodem zrealizowania dochodów majątkowych w roku 2018 jedynie na 

poziomie 34%. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że przyczyną zrealizowania dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości 
na poziomie niższym od zakładanego było mniejsze zainteresowanie ofertą Gminy Kobylnica ze strony 
nabywców, a zrealizowane sprzedaże odbywały się w trybie rokowań, po cenie niższej od wywoławczej,  
z rozłożeniem spłaty na raty.  Ponadto wyjaśniam, że mniejsze zainteresowanie ofertą Gminy wynika  
z dużej aktywności deweloperów na terenie Gminy, a w ostatnim czasie obserwowano zwiększone 
zainteresowanie działkami zabudowanymi w obrocie prywatnym, w tym deweloperskimi. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że pomimo mniejszego zainteresowania nabyciem nieruchomości komunalnych, 
wzrost liczby ludności przedkłada się znacząco na dochód Gminy poprzez wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że w najbliższym czasie na terenie Gminy Kobylnica nie są 
planowane większe inwestycje deweloperskie, stąd też należy oczekiwać wzrostu zainteresowania 
nieruchomościami komunalnymi i wzrostu dochodów z tego tytułu.  

Ponadto Zamawiający informuje, że przyczyną zrealizowania dochodów majątkowych z tytułu dotacji  
na niższym poziomie od zakładanego były m.in.: 

1) problemy z pozyskaniem wykonawców na etapie prowadzonych postępowań o udzielnie zamówień 
publicznych na wykonanie poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,  

2) ceny zawarte w złożonych ofertach, które znacznie przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zamówień. 

Powyższe przyczyny spowodowały konieczność kilkukrotnego powtarzania postępowań przetargowych,  
a co za tym idzie spowodowały przesunięcie terminów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych 
oraz w konsekwencji przesunięcie terminów składania wniosków refundacyjnych i wniosków  
o rozliczenie projektów. 
 

Pytanie 3 

W roku bieżącym założono dochody z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję kwotę  

ok. 5,8 w ostatniej aktualizacji budżetu zwiększono dochody z tego tyt. o 63% mln 11,26 mln zł – prosimy 

o informację na jakim poziomie zaawansowania są inwestycje związane z dotacjami. Prosimy o wskazanie 

przedsięwzięć, które zostaną objęte nowym finansowaniem. 
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Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że poziom zaawansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków 
zewnętrznych, ujętych w planie dochodów i przychodów wynosi odpowiednio dla zadania inwestycyjnego 
pn.: 

1. Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi 

gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego - inwestycja zakończona 

w 2018 roku, przyznana pomoc finansowa została wypłacona w styczniu 2019 roku. 

2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji 

deszczowej - inwestycja zakończona w 2018 roku, trwa rozliczenie projektu przez jednostkę 

dotującą. 

3. Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali 
komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II - inwestycja 

zakończona w 2018 roku, przyznana pomoc finansowa została wypłacona w marcu 2019 roku. 

4. Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - 

inwestycja zakończona w 2018 roku, trwa rozliczenie projektu przez jednostkę dotującą. 

5. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - przedsięwzięcie 

realizowane w partnerstwie, inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2022 roku, 

poziom zaawansowania prac na 2018 rok - 100%, jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji 

wniosku refundacyjnego złożonego przez Gminę Kobylnica w 2018 roku. 

6. Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych – 

przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie, w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2020 

roku. Zadanie w części dotyczącej Gminy Kobylnica - zakończone, jednostka dotująca nie 

zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica  

w 2018 roku. 

7. Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach - 
inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2019 roku, poziom zaawansowania prac 

- 70%, jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez 

Gminę Kobylnica w 2018 roku. 
8. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej - inwestycja w trakcie realizacji  

z terminem zakończenia w 2019 roku, poziom zaawansowania prac - 67%, jednostka dotująca nie 

zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica  

w 2018 roku. 

9. Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, 
celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP - 

inwestycja zakończona w 2018 roku, jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków 

refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica w 2018 roku. 

10. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - 

inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2019 roku, poziom zaawansowania prac 

- 50%, jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez 

Gminę Kobylnica w 2018 roku. 

11. Przebudowa drewnianego mostu położnego w miejscowości Łosino - inwestycja w trakcie 

realizacji z terminem zakończenia w 2019 roku, poziom zaawansowania prac - 37%, przyznana 

pomoc finansowa została wypłacona w styczniu 2019 roku. 

W założonych na 2019 rok dochodach z tytułu dotacji nie uwzględniono przedsięwzięć, których termin 

rozliczenia i wypłaty dotacji był planowany na 2018 rok. Z uwagi na niezakończoną weryfikacją złożonych 

w 2018 roku wniosków refundacyjnych dla przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku przez jednostki 

dotujące, konieczne było uwzględnienie dodatkowych dochodów z ww. tytułu i aktualizacja przyjętego 

planu dochodów na 2019 rok. Powyższe zwiększenie dochodów dotyczy nw. przedsięwzięć:   
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1. Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi 
gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego - przyznana pomoc 

finansowa została wypłacona w styczniu 2019 roku. 

2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej - trwa rozliczenie przedsięwzięcia przez jednostkę dotującą. 

3. Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali 
komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II - przyznana 

pomoc finansowa została wypłacona w marcu 2019 roku. 

4. Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG - trwa 

rozliczenie przedsięwzięcia inwestycji przez jednostkę dotującą. 

5. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - jednostka dotująca nie 

zakończyła weryfikacji wniosku refundacyjnego złożonego przez Gminę Kobylnica w 2018 roku. 

6. Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych - jednostka 

dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica 

w 2018 roku. 

7. Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2 w Sycewicach - 

jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę 

Kobylnica w 2018 roku. 
8. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej - jednostka dotująca nie zakończyła 

weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę Kobylnica w 2018 roku. 

9. Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Sierakowo, 
celem dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Szkolenia OSP - 

jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę 

Kobylnica w 2018 roku. 

10. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - 

jednostka dotująca nie zakończyła weryfikacji wniosków refundacyjnych złożonych przez Gminę 

Kobylnica w 2018 roku. 

11. Przebudowa drewnianego mostu położnego w miejscowości Łosino - przyznana pomoc 

finansowa została wypłacona w styczniu 2019 roku. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia się, że dochody z tytułu udzielonych dotacji wprowadzane  

są do projektu budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica w dniu 26.03.2019 r. 
 
Otrzymują: 
1. https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica 

2. a/a. 
AJS/AJS 

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

