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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 22 września 2022 r. 

OR.271.11.2022 

       

Do wiadomości 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego                         

w kwocie 2 000 000,00 zł”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, 

banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych 

regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec 

ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 

100 000 zł.  

Odp.: TAK. 

2. Czy Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania po dniu 2021.12.31? Jeżeli tak, prosimy podać kwotę, 

cel oraz instytucję finansową która udzieliła finansowania?  

Odp.: NIE. 

3. Czy Gmina wprowadziła 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? 

Odp.: NIE. 

4. Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych                           

w wydatkach majątkowych wynikających z:  

a) 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 (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, 

rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy); 

Odp.: 0,00 

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym 

zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje 

się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  

Odp.: 0,00 

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty                      

w okresie prognozy);  

Odp.: 0,00 
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d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).  

Odp.: 0,00 

5. 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.  

Odp.: TAK. 

6. 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).  

Odp.: TAK. 

7. SWZ, Rozdział V – pkt. 7) – Prosimy o potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłaty kredytu 

nie przekroczy terminu spłaty kredytu tj. 31.12.2032r.  

Odp.: TAK. 

8. Likwidacja WIBOR-u jest zapowiadana od kilku lat. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający                                

i Wykonawca nie mają dzisiaj wiedzy do kiedy ta stawka będzie publikowana, wnosimy                             

o wprowadzenie zapisu do SWZ dot. klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku 

braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść 

klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania. 

Odp.: W przypadku likwidacji stawki WIBOR zostanie ona za porozumieniem stron zamieniona 

na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR, albo na stawkę 

najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR, bez kosztów obciążających 

Zamawiającego/ Kredytobiorcę. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym                         

u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ i oferty. 

Odp.: TAK. 

10. Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości 

obowiązującej u Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy i wskazanie tej 

stawki.  

Odp.: TAK. 

11. 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. 

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie 

podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem 

się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością                     

w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę 

wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej – dotyczy zadania nr 1 i 2.  

Odp.: TAK. 

 
Wójt Gminy Dąbrowa 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


