
 

 

 

 
 

Znak sprawy: IR.271.13.2020       Bogoria 23.10.2020 r. 

 

Wszyscy oferenci 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dla przetargu nieograniczonego na „Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł no finansowanie 

pionowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”  w  związku z otrzymanym 

przez Zamawiającego w dniu 22.10.2020 r. pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 t.j.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.10.2020 r. Powyższe uzasadniamy koniecznością 

przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej 

między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. 

Analiza nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza 

liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu cen kredytu. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 30.10.2020 r. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Nie 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na 

koszt Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

NIE 

 

Pytanie nr 4 

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie 

ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

31.12.2020 r. 

 

Pytanie nr 5 

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 SIWZu; 

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

źródeł. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Nie dotyczy zadań finansowanych z UE 

 

Pytanie nr 6 



 

 

 

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o 

podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN) 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

NIE 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy 

o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

NIE 

 

Pytanie nr 8 

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 na pytanie nr 8 

NIE 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 

komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

NIE 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o 

podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN) 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

NIE 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, 

zarząd województwa. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

NIE 

 

Pytanie nr 12 

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

bieżącego roku budżetowego: 

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

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

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

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 

budżetu państwa (w tys. PLN):  

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych 

źródeł (w tys. PLN):  

Odpowiedź na pytanie nr 12 

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

bieżącego roku budżetowego: 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 15 420 012 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 

budżetu państwa (w tys. PLN): 0 

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych 

źródeł (w tys. PLN): 1290000 

 

Pytanie nr 13 



 

 

 

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), 

niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Nie dotyczy 

 

 Pytanie nr 14 

Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący        132.004 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1   419.004 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2   460.004 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3   775.900 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4   63.000 

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5   84.000 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie 

zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu 

działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy 

o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Nie dotyczy 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z 

przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Nie dotyczy 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo 

zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Nie dotyczy 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informację, odnośnie przyczyny wzrostu planowanych do uzyskania dochodów bieżących w 2020 

roku w stosunku do lat poprzednich i ich spadku w latach kolejnych? 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Kalkulacja na podstawie wykonania z lat poprzednich 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o informację, odnośnie przyczyny wzrostu planowanych do uzyskania wydatków bieżących w 2020 

roku w stosunku do lat poprzednich i ich spadku w latach kolejnych? 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Kalkulacja na podstawie wykonania z lat poprzednich 

 

Pytanie nr 20  

Czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami? Jeżeli tak, to prosimy o ich podanie. 



 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

NIE 

 

Pytanie 21  

Poprosimy o informację, czego dokładnie dotyczą należności wymagalne (na koniec II Q 2020  kwota 1 170 

490,68 PLN) i w jaki sposób Gmina dochodzi tych należności? 

Odpowiedź na pytanie 21 

Należności dotyczące funduszu alimentacyjnego 887 911,85 zł, pozostałe to należności z tytułu podatków, 

dostarczanie wody i odbioru ścieków. Prowadzona jest egzekucja sądowa i komornicza. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie 

kredytowania Wykonawcy przyjęli kalendarz  rzeczywisty tj. 365/366 dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym 

miesiącu? 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Zamawiający wyrażą zgodę. 

 

Pytanie nr 23  

Poprosimy o korektę w Rozdziale 2 ust. 3 SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ, stanowiącym Formularz 

oferty, okresu karencji  

z: 

 „(…) do dnia 31.05.2021 r.”   

na: 

„(…) do dnia 30.05.2021 r.”   

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający zmieni okres karencji na „do dnia 30.05.2021” 

 

Pytanie nr 24 
 Poprosimy o korektę w załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym projekt  umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 ostatecznego 

terminu kredytowania.  

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający zmieni termin kredytowania 

 

Pytanie nr 25 

Poprosimy o informację , czy Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę zapisów w załączniku Nr 5 do SIWZ, 

stanowiącym projekt  umowy, w § 6 ust. 3: 

z zapisu:  

„W przypadku należności wymagalnych Bank zalicza wpływy na rachunek w następującej kolejności: koszty 

postępowania, odsetki, kapitał” 

na zapis:  

„Spłata kredytu, a także marży i odsetek, w innej wysokości lub w innym terminie niż to wynika z niniejszej 

umowy, jak również innych zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z niniejszej umowy, rozliczana będzie       

w następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy i jej realizacją, opłat           

i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, 

zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału kredytu.”  

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie nr 26 

Z uwagi na długi okres pomiędzy terminami zapłaty rat kapitałowych prosimy o informację czy dopuszczają 

Państwo zmianę w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy: § 6 ust 4 „Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą 2 

kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w §9 oraz naliczania odsetek w 

podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęcia postępowania windykacyjnego” na następujący zapis 

„Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą raty, Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w §9 oraz naliczania 

odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęcia postępowania windykacyjnego” 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie nr 26 



 

 

 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 10 ust. 3 Załącznika nr 5 do 

SIWZ, stanowiącego projekt umowy z:„Sądem właściwym (…) jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Kredytobiorcy” na: „Sądem właściwym (…) jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Banku. 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

NIE 

 

Pytanie nr 27 

Poprosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów  Załącznika nr 5 do SIWZ, 

stanowiącego projekt umowy, poprzez dodanie zapisu: 

„W przypadku gdy stawka bazowa WIBOR 1M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 

0,00%.” 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 28 

Proszę o wypełnienie tabeli  - wykaz zaangażowanie klienta. 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Nazwa 

podmiotu 

Waluta 

zadłużenia 
Typ długu 

Data zawarcia 

umowy 

Kwota 

bieżącego 

zadłużenia 

Data całkowitej 

spłaty 

Bank PL Kredyt 09.10.2013 1.000.000 
 

30.09.2022 

Bank PL Kredyt 19.12.2013 450.000 
 

31.01.2021 

Bank PL Kredyt 17.12.2014 1.895.000 
 

31.10.2023 

Bank 

 
PL Kredyt 30.12.2015 116.676 31.12.2022 

Bank 

 
PL Kredyt 09.11.2016 2.155.000 30.11.2026 

Bank 

 
PL Kredyt 04.09.2017 1.950.000 29.12.2028 

Bank 

 
PL Obligacje 06.12.2017 5.000.000 2030 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ  wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Wyjaśnienie treści SIWZ  powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

Działając zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 18, pkt 18.3, Zamawiający odpowiadając na otrzymane 

zapytanie za pomocą e-mail żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi. 

 

 

Marcin Adamczyk 

Wójt Gminy Bogoria 

 (-) 

(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


