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Gaworzyce, 18.07.2018 r. 

Nr sprawy: ZP.271.35.2018 

 
Uczestnicy postępowania ZP.271.35.2018 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 

1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z realizacją 

zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości               

1.399.860,00 zł.  

2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości         

600.139,00 zł.” 

 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że 17 lipca 2018 r.  oraz 18 lipca    

2018 r. wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone 

odpowiedzi: 

Pytanie 1: ”Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 

777 k.p.c.” 

Odpowiedź : NIE. 

Pytanie 2 : „Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedłożenie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy kredytu?” 

Odpowiedź: TAK (na dzień odpowiedzi nie została jeszcze wydana, tj. 18.07.2018 r.). 

Pytanie 3 : „Czy na potrzeby obliczenia ceny oferty  uruchomienie kredytu należy przyjąć zgodnie z terminami  

podanymi w Rozdziale IV pkt 4.2” 

Odpowiedź:  TAK. 

Pytanie 4 : „Czy na potrzeby  obliczenia ceny oferty należy przyjąć spłaty kredytu podane w zał. nr 1 do SIWZ 

„Harmonogram spłaty kredytu?  

Jednocześnie na potrzeby obliczenia ceny oferty prosimy o jednoznaczne określenie daty spłaty kwoty 

1.999.999,00 zł.” 

Odpowiedź: TAK, należy przyjąć spłaty podane w zał. Nr 1 do SIWZ-Harmonogram spłaty kredytu. 

Na potrzeby obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę 30 czerwca 2019 roku. Jednakże data spłaty 

uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

Pytanie 5 : „Czy zamawiający potwierdza, że stawka referencyjna, o której mowa w Rozdz. III pkt  3.2.4 SIWZ, 

ustalana wg notowań stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego rozpoczęcie 

kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego  będzie miała zastosowanie do określenia oprocentowania od 1-

go dnia pierwszego miesiąca kwartału ?” 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 6 : „W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie 

dotyczy wcześniejszej spłaty) – 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: Dopuszczamy możliwość sporządzenia aneksu, natomiast termin będzie określony w momencie 

wystąpienia potrzeby sporządzenia takiego aneksu. Na dzień dzisiejszy nie możemy określić terminu, 

ponieważ jest on zależny od terminu dokonania refundacji środków przez UMWD. 

Pytanie 7: „W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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: 

7.1) Kwota kredytu wynika z zawartej umowy na wyprzedzające finansowanie zadań ze śr. UE w wysokości 

podanej w rozdz. III, pkt.3.1.c) oraz II, pkt.3.2.b) 

7.2)  nie dotyczy 

Pytanie 8: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie cesji 

wierzytelności z Umowy o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w SIWZ?” 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 9: 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: NIE 

Pytanie 10: „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: NIE  

Pytanie 11: „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: NIE. 

Pytanie 12: „Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 

pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków” 

Odpowiedź: NIE.  

Pytanie 13: „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: NIE.  

Pytanie 14:”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: NIE. 

Pytanie 15: „Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na 

koniec bieżącego roku budżetowego: 

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: Wszelkie informacje przedstawione są w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/260/2018 

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 maja 2018 roku oraz w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 

XXXIII/260/2018Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 maja 2018 roku (dokonano zmiany w SIWZ poprzez 

uzupełnienie w/w załączników – załącznik nr 2 do SIWZ – uzupełnienie) 

a) j.w 

b) j.w 

c) j.w 

d) j.w 

e) j.w 

Pytanie 16: „Prosimy o informację, czy w sytuacji gdy nie zostanie wykorzystana pełna kwota kredytu: 

a) raty kredytu, mają zostać pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu, 

b)niewykorzystana część kredytu pomniejszy ostatnią ratę kredytu” 

Odpowiedź: Nie przewidujemy niewykorzystania kredytu. 

Pytanie 17:”Czy Gmina jest stroną w sporach sądowych lub postępowaniu ugodowym (jakie, na jakie kwoty, 

ewentualne utworzone rezerwy)?” 

Odpowiedź: TAK, na kwotę 100.000,00 zł 

Pytanie 18:”Jakie jest uzasadnienie wzrostu dochodów ze sprzedaży w latach 2018-2021 mając na względzie 

wykonanie za 2017r. na poziomie 14,8 mln zł ” 

Odpowiedź: Zwiększone zainteresowanie potencjalnych nabywców. 

Pytanie 19:”Prosimy o potwierdzenie wysokości stawki WIBOR3M z 06.07.2018 r. przyjętej do obliczenia ceny 

kredytu tj. WIBOR 3M z 06.07.2018 r. wynosi  1,7000%” 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 20:”Prosimy o informację, czy gmina posiada udziały/akcje w innych podmiotach gospodarczych. Jeżeli 

tak  prosimy o informację wg następującego zestawienia: Nazwa podmiotu, REGON, Udział w kapitale, Wartość 

udziałów/akcji.” 

Odpowiedź: nie dotyczy 

Pytanie 21: „Prosimy o podanie aktualnego (oraz na koniec 2016 r.) poziomu zadłużenia spółek komunalnych 

powiązanych z Gminą  (jeżeli występują)” 

Odpowiedź: nie dotyczy 

Pytanie 22: Wykaz zaangażowań klienta 

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-06-30) – prosimy o dane za ostatni 

zakończony i rozliczony miesiąc: 

Lp. Nazwa 

podmiotu 

(np. bank, 

NFOŚ, 

WFOŚ, 

firma 

leasingowa, 

firma 

factoringow

a) 

Waluta 

zadłużeni

a 

Typ długu  

(kredyt, wykup 

wierzytelności, 

obligacje, 

leasing, 

factoring, 

pożyczka, 

udzielone 

poręczenie, 

udzielona 

gwarancja, 

 list patronacki) 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota bieżącego 

zadłużenia (bilans)1 

Kwota 

pozostałego 

zadłużenia 

(pozabilans)2 

Data 

całkowitej 

spłaty 

1. WFOŚ PLN Pożyczka 30.06.2016 900.000,00 Nie dotyczy 16.12.2022 

2. WFOŚ PLN Pożyczka 12.11.2014 900.000,00 Nie dotyczy 16.12.2020 

3. WFOŚ PLN Pożyczka 15.01.2013 821.000,00 Nie dotyczy 16.12.2020 

4. BANK  PLN KREDYT 14.11.2016 175.000,00 Nie dotyczy 31.12.2021 

5. BANK  PLN KREDYT 01.12.2014 680.000,00 Nie dotyczy 31.12.2022 

6. BANK  PLN KREDYT 06.12.2017 3.131.591,00 Nie dotyczy 30.12.2027 



7. BANK PLN KREDYT 21.02.2018 927.313,88 Nie dotyczy 30.12.2024 

RAZEM     7.534.904,88   

 

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 

2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty 

niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji 

Pytanie 23 : Prośba o załączenie następujących dokumentów: 

1) Opnia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 

Odpowiedź: 

1) Dokonano zmiany w SIWZ poprzez uzupełnienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok    -

Załącznik nr 2 do SIWZ (uzupełnienie) 

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 01.08.2018 r. do godz. 10:00. 

Pytanie 24:”W rozdziale ust.3 pkt 3.2 SIWZ Zamawiający przedstawił opis zamówienia. Prosimy o: 

a) Potwierdzenie, że odsetki od kredytu będą naliczone codziennie według stóp procentowych 

obowiązujących w czasie trwania umowy, od kwoty zadłużenia od dnia jego powstania do dnia 

poprzedzającego spłatę raty kapitałowej (np. kredyt uruchomiony w dniu 31.08.2018 r., odsetki naliczone 

od dnia 31.08.2018 r.  do dnia 29.09.2018 r. a płatne w dniu 30.09.2018 r., 

b) Potwierdzenie, iż stawka WIBOR 3M (zmienna) ma być ustalana na podstawie danych publikowanych na 

stronie reuters.pl, a do wyleczenia ofert należy przyjąć stawkę z dnia    06.07.2018 r. wynoszącą 1,70 %, 

c) Potwierdzenie, iż od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w 

wysokości odsetek ustawowych tj. równowartości sumy referencyjnej NBP oraz 3,50 punktów 

procentowych (aktualnie 5 %) oraz że wysokość maksymalnych odsetek nie może przekroczyć 

dwukrotności odsetek ustawowych. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo 

w przypadku zmiany wysokości odsetek ustawowych. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest 

ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

d) Potwierdzenie, że do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć kwoty i terminy uruchomienia kredytu 

opisane w Rozdziale IV pkt 4.2 SIWZ 

e) Potwierdzenie, że do wyliczenia koszów kredytu należy przyjąć załączony harmonogram spłaty, stanowiący 

zał. Nr 1 do SIWZ 

f) Podanie daty płatności rat kredytowej w kwocie 1.999.999,00 zł planowanej do spłaty w 2019 r. z refundacji 

wniosków o płatność. Załączony harmonogram spłat ( zał. Nr 1 do SIWZ) nie uwzględnia terminu spłaty w/w 

raty, niezbędnego do wyliczenia kosztów kredytu” 

Odpowiedź: 

a) tak    

b) tak   

c)  tak 

d)  tak   

e)   tak 

f) Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4  

Pytanie 25:  

1.„Czy w oparciu o powyższe kwestie Zamawiający może podać szczegółowo w Rozdziale XIII pkt.13.2 SIWZ 

wytyczne do wyliczenia kosztów oferty”? 

2.: „Czy Zamawiający może udostępnić opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu” 

3.: „Czy Zamawiający może udostępnić w wersji edytowalnej tj. formularze oraz dokumenty przedstawiający 

sytuację finansową gminy, gdyż nie można otworzyć plików zamieszczonych na BIP” 

Odpowiedzi: 

1. Według Zamawiającego cena kosztu kredytu jest czytelna, składa się na nią zmienna stopa 

oprocentowania WIBOR 3M + stała marża banku oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu. 

2.  Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 

3.Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na swojej stronie. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 01.08.2018 r., godz. 12.00 ( ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia 500169066-N-2018 z dnia 18.07.2018 r.) 

 

 



 

 

Zamawiający, Gmina Gaworzyce, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z poźn. zm.) zawiadamia, że wprowadza następujące 

modyfikacje do SIWZ: 
 

1.Dotychczasowa treść w rdz. XI w punkcie 11.7.  SIWZ: 

„11.7. Adresowanie oferty: 

Ofertę złożoną w sposób wskazany w pkt 11.6. należy zaadresować i opisać w następujący sposób: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

                                                                     Gmina Gaworzyce 

                                                                   ul. Dworcowa 95 

                                                                     59-180 Gaworzyce 

„Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 

1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z 

realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

1.399.860,00 zł.  

2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

600.139,00 zł.” 

 

nr postępowania ZP.271.35.2018 

Nie otwierać przed dniem 24.07.2018 r. godz.10.15 

 

 

 

1.Zmieniona treść w rdz. XI w punkcie 11.7. SIWZ:   

„11.7. Adresowanie oferty: 

Ofertę złożoną w sposób wskazany w pkt 11.6. należy zaadresować i opisać w następujący sposób: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)  

                                                                          Gmina Gaworzyce 

                                                                         ul. Dworcowa 95 

                                                                         59-180 Gaworzyce 

„Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 4.388.423,10 zł w tym: 

1. kwota 2.765.196,64 zł na sfinansowanie: 

a) planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1.075.186,13 zł w związku z 

realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach” 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 290.150,51 zł, 

c) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

1.399.860,00 zł.  

2. kwota 1.623.226,46 zł na sfinansowanie: 

a) wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł, 

b) na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w wysokości 

600.139,00 zł.” 

 

nr postępowania ZP.271.35.2018 

Nie otwierać przed dniem 01.08.2018 r. godz.12.00 

 

 

 

 

2.Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.1.SIWZ: 

„12.1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, pokój nr 2.14 

(sekretariat) w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz.10.00” 



 
2.Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.1.  SIWZ: 

„12.1.Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, pokój nr 2.14 

(sekretariat) w terminie do dnia 01.08.2018 r. do godz.12.00” 

 
3.Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.7.SIWZ: 

 
„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w 

dniu 24.07.2018 r. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, sala 2.13 (I piętro).” 

3.Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.7.  SIWZ: 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w 

dniu 01.08.2018 r. godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, sala 2.13 (I piętro).” 

 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści 

SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

                                                                                        
                                                                                                   Wójt 

                                                                                              /-/ Jacek Szwagrzyk 


