
 

 

 

 

 

 

Pępowo, dnia 24.10.2019 r. 

WRG.271.6.2019 

 

dot. wyjaśnień nr 1 do treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie               

1 942 706,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset 

sześć złotych czterdzieści groszy) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Pępowo.” 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień  

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

PYTANIE NR 1: Prosimy o sprecyzowanie zapisów w pkt. II, ust. 1, pkt. 9), ppkt. b), gdyż 

pkt a) odnosi się do uruchomienia I transzy w kwocie 928 285,34 w 2019 roku z 

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pępowo w roku 

2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a określona w pkt b) II transza w 

kwocie 1 014 421,06 która uruchomiona ma być w 2020 roku również dotyczy sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu Gminy Pępowo w roku 2019? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zarówno w roku 2019 i 2020 transze zaciągane 

będą z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 

PYTANIE NR 2: Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących symulacji rat kredytu i 

odsetek, o którym mowa w pkt.VI ust. 3, pkt. 2, ppkt. c) w którym mowa, że uruchomienie 

kredytu w pełnej wysokości nastąpi w dniu 1.12.2019 roku, natomiast w pkt. XIV ust. 2 

mowa, że przy wyliczaniu symulacji kredytu należy przyjąć, że uruchomienie pierwszej 

transzy kredytu w wysokości 928 285,34 nastąpi w dniu 1.12.2019 r., uruchomienie drugiej 

transzy kredytu w wysokości 1 014 421,06 nastąpi w dniu 1.12.2020 r. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił treść pkt VI ust. 3 pkt 2 ppkt c) SIWZ „symulację 

spłaty rat kredytu i odsetek (niezbędną dla celów obliczenia ceny oferty), z uwzględnieniem 

stawki WIBOR 3M aktualnej na dzień 30.09.2019 r. tj. 1,72% oraz założenia, że 

uruchomienie pierwszej transzy kredytu w kwocie 928.285,31 zł nastąpi w dniu 1.12.2019 r., 

natomiast uruchomienie drugiej transzy kredytu w kwocie 1.014.421,06 zł nastąpi w dniu 

1.12.2020 r., a spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2021 r.” 

 

PYTANIE NR 3: Prosimy o podanie jaki rodzaj kalendarza odsetkowego będzie stosowany 

do obliczania odsetek. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. 
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PYTANIE NR 4: Prosimy o udzielenie informacji: 

a) Czy Zamawiający udzielał poręczeń i gwarancji na rzecz innych podmiotów? 

b) Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że:  

a) Gmina Pępowo nie udzielała poręczeń i gwarancji na rzecz innych podmiotów. 

b) Gmina Pępowo nie posiada zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych. 

 

PYTANIE NR 5: Prosimy o zamieszczenie w załącznikach do SIWZ dokumentów 

wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazane dokumenty znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej jako załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

PYTANIE NR 6: W związku z brakiem zamieszczenia dokumentów o których mowa w 

załączniku nr 8 do SIWZ i zamiarem przystąpienia do przetargu zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 31.10.2019 roku. Prośba 

nasza wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych 

materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem oferty cenowej z uwagi na brak 

udostępnienia w/w materiałów.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazane dokumenty znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej jako załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

PYTANIE NR 7: Czy w przypadku wygrania przetargu przez Bank w związku z art. 70 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, n/w dokumenty zostaną wypełnione przez 

Gminę Pępowo w celu zbadania i oceny zdolności kredytowej: 

a. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg zał. Nr 1.3, który należy 

wypełnić oddzielnie dla każdego kredytu/pożyczki.  

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o odwrotne wypełnienie załączników do 

niniejszego pisma, gdyż na podstawie danych określonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019 – 2030 nie można wyczytać informacji odnoszącej się do  spłat rat 

kapitałowych w okresach kwartalnych, co niezbędne jest w celu prawidłowego naliczania 

wielkości odsetek od istniejących zobowiązań kredytowych i przeprowadzenia rzetelnej 

oceny zdolności kredytowej zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 

bankowe. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wypełni wskazane dokumenty. 

 

PYTANIE NR 8: Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający złoży aktualne (nie 

starsze niż jeden miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające niezaleganie z 

uiszczaniu należności na rzecz tychże instytucji ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

 

PYTANIE NR 9: W pkt XIX czy zamawiający wyrażą zgodę na dopisanie ustępu 5) w 

brzmieniu: 



„5) zamawiający działając zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty np. dające 

możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie rat kredytu, odsetek, zmiany harmonogramu 

i wysokości spłat rat kredytu, jak również zmianę zabezpieczenia udzielonego kredytu – jeżeli 

w okresie kredytowania nastąpi – według Banku – niekorzystna zmiana sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia.” 

Coraz częściej występują przypadki w niektórych JST, gdzie dochodzi do pogorszenia się 

sytuacji płatniczej, wówczas to same jednostki występują do Banku z wnioskiem o możliwość 

dokonania zmian w umowie. Zmiany warunków umowy będą możliwe i skuteczne jedynie w 

przypadku przewidzenia tych okoliczności na etapie prowadzenia postepowania, stosownymi 

zapisami w ogłoszeniu lub SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

/-/ Grzegorz Matuszak 


