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Kobylnica, 14.03.2019 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 
ZMIANA SIWZ 

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 

Prosimy o informację, czy przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty 

wnioskowanego kredytu może stanowić warunek zawarcia umowy kredytowej z wybranym  

w postępowaniu przetargowym Bankiem? 

Odpowiedź 1 

Tak, pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu może stanowić warunek 

zawarcia umowy kredytowej. Uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona przed 

podpisaniem umowy kredytowej. 

Pytanie 2 

Zgodnie z punktem 16.4 26) SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji. Prosimy o informację, czy zostanie złożone notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

zgodnie z art. 777 k.p.c., którego koszty podpisania poniesie Zamawiający? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji  

w formie aktu notarialnego zgodnie z §777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
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Pytanie 3 

Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: 

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, 

zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim 

uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty 

kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach 

kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej 

części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają 

Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dodaje  

w pkt 16.4 ppkt 31 SIWZ:  

„31) Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione,  

w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem  

na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może 

wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin 

spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych 

w umowie kredytu.” 

Pytanie 4 

Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu? 

b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat? 

c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dodaje w pkt 16.4 ppkt 32 SIWZ, który przyjmuje 

brzmienie:  

„32) Zgodnie z art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, 
b) zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat.” 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.2. ppkt  2) SIWZ „Zamawiający  dopuszcza 
zmianę terminów i ilości transz wraz z przenoszeniem kwot pomiędzy transzami do nieprzekraczalnej 
kwoty kredytu 10.000.000 PLN.” 

Ponadto zgodnie z pkt 14.3 SIWZ „Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby termin wypłaty 
poszczególnych transz kredytu był nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia 
przekazania faksem lub e-mailem dyspozycji wypłaty - zgodnie z terminem podanym w formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy zaproponowany termin wypłaty poszczególnych 
transz będzie dłuższy niż 4 dni robocze, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.” 
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Pytanie 5 

Czy zmiana postanowień umowy kredytowej będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 

warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, 
b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie  

dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą 
o finansach publicznych? 

Odpowiedź 5 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dodaje w pkt 16.4 ppkt 33 SIWZ, który przyjmuje 

brzmienie:  

„33) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy kredytowej w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków 

finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, 
b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty 

kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.” 
 

Pytanie 6 

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? 

c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności? 

d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dodaje w pkt 16.4 ppkt 34 SIWZ, który 

przyjmuje brzmienie:  

„34) 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, 
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.” 

Pytanie 7 

Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: 

a) został jednoznacznie określony? 

b) został wyceniony? 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, że dochody ze sprzedaży majątku na 2019 rok ustalono na podstawie 

przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo 
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mieszkaniowe, na działalność gospodarczą oraz sprzedaży lokali komunalnych. Wartość przyjęto  

na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku. Majątek 

przeznaczony do sprzedaży został wyceniony. W planach na 2019 rok uwzględniono również  

przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej – zgodnie ze sporządzonym wykazem. Część z nieruchomości 

wykazanych do zbycia była już przedmiotem ogłaszanych przetargów, ale nie znalazły nabywców.  

W roku 2019 ogłaszane będą kolejne postępowania. W roku 2019 dokonano sprzedaży 4 działek  

za cenę 221.400,00 zł. 

Pytanie 8 

Prosimy o informację: 

a) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym 

roku budżetowym? 

b) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze 

przetargowej? 

c) czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy? 

Odpowiedź 8 

Zamawiający informuje, że: 

a) w roku bieżącym ogłoszono przetargi na kwotę: 1.631.400,00 zł 
b) szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze 

przetargowej to 1.100.000 zł 
c) część z nieruchomości wykazanych do zbycia była już przedmiotem ogłaszanych przetargów, ale 

nie znalazła nabywców. Próba sprzedaży tego majątku miała miejsce średnio 5 razy.  

Pytanie 9 

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec 

2019 r.: 

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN), 

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN), 

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN), 

d) 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 o finansach publicznych  

z budżetu państwa (w tys. PLN), 

e) 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 o finansach publicznych  

z innych źródeł (w tys. PLN). 

Odpowiedź 9 

Pozycje długu Zamawiającego wg stanu planowanego na koniec 2019 r.: 

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 5.668 tys. PLN 
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 PLN 
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji  

(w tys. PLN): 0 PLN 
d) 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 o finansach publicznych  
z budżetu państwa (w tys. PLN): 0 PLN 
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e) 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 o finansach publicznych  
z innych źródeł (w tys. PLN): 0 PLN 

Pytanie 10 

Prosimy o dostarczenie sprawozdań: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z za 2018 rok. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający informuje, że sprawozdania: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z za 2018 rok stanowią 

odpowiednio załączniki nr 1 - 5 do niniejszego pisma. 

Pytanie 11 

Prosimy o informację, czy po dniu: 

a) 08.02.2019 r. miały miejsce zmiany do uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2034? 

b) 07.02.2019 r. miały miejsce zmiany do uchwały budżetowej na 2019 rok? 

Odpowiedź 11 

Zamawiający informuje, że: 

a) po dniu 08.02.2019 r. miały miejsce następujące zmiany do uchwały w sprawie WPF  
na lata 2019-2034: 

 ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 11 marca 2019 r.  
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica 
dostępne w BIP - http://bip.kobylnica.tensoft.pl 

b) po dniu 07.02.2019 r. miały miejsce zmiany do uchwały budżetowej na 2019 rok: 

 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylnica na rok 2019 
dostępne w BIP - http://bip.kobylnica.tensoft.pl 

Pytanie 12 

Szanowni Państwo w nawiązaniu do złożonego zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego z dnia 28.02.2019 roku proszę o przesłanie następujących dokumentów: - 
sprawozdanie: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S za rok 2016. 

Odpowiedź 12 
Zamawiający informuje, że sprawozdania: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z za 2016 rok stanowią 

odpowiednio załączniki nr 6 - 10 do niniejszego pisma. 

Niniejsze pismo wraz z załącznikami 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 14.03.2019 r. 
 

Załączniki: 
1) Rb-NDS za 2018 rok – załącznik nr 1, 
2) Rb-27S za 2018 rok – załącznik nr 2, 
3) Rb-28S za 2018 rok – załącznik nr 3, 
4) Rb-N za 2018 rok – załącznik nr 4, 
5) Rb-Z za 2018 rok – załącznik nr 5, 
6) Rb-NDS za 2016 rok – załącznik nr 6, 
7) Rb-27S za 2016 rok – załącznik nr 7, 

http://bip.kobylnica.tensoft.pl/
http://bip.kobylnica.tensoft.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
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8) Rb-28S za 2016 rok – załącznik nr 8, 
9) Rb-N za 2016 rok – załącznik nr 9, 
10) Rb-Z za 2016 rok – załącznik nr 10. 

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

2. a/a. 
AJS/AJS 

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

