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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 19 lipca 2018 roku wpłynęły 

zapytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1:” W SIWZ oraz w uchwale XXXIV/264/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu jest mowa, że druga 

transza kredytu planowana do uruchomienia w 2019 r. będzie przeznaczona m.in. na sfinansowanie wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.023.087,46 zł.  Jednocześnie w uzasadnieniu do w/w uchwały podana 

jest informacja, że ta sama kwota 1.023.087,46 zł będzie stanowić w 2019 r. wkład własny. W związku z 

powyższym prosimy o jednoznaczne określenie przeznaczenia wymienionej kwoty oraz wyjaśnienie jakie 

wcześniej zaciągnięte zobowiązania składają się na w/w kwotę” 

Odpowiedź: Kwota 1.023.087,46 zł stanowi wkład własny. 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie transzy kredytu w 2019 r. w wysokości 

1.623.226.46 zł uwarunkowane było przedłożeniem uchwały budżetowej i WPF na 2019 rok potwierdzającej 

przeznaczenie środków uzyskanych z kredytu na finansowanie celu określonego w art. 89 ust 1 ustawy o 

finansach publicznych?” 

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie 3: „Jakie jest uzasadnienie planowanego wzrostu dochodów bieżących prezentowanych w WPF w latach 

2018-2020 (poziom 15,9-18,1 mln zł) mając na względzie wykonanie za 2017 r. na poziomie 14,8 mln zł?” 

Odpowiedź: Planowany wzrost dochodów bieżących prezentowanych w WPF w latach 2018-2020 wynikają 

z: 

- prognozowanego wzrostu dochodów subwencji ogólnej, 

- prognozowanego wzrostu z tytułu podatków i opłat, 

- wzrostu dochodów wprowadzonych ustawami, nowe zakresy zadaniowe, m.in wynikające z działu 

„Rodzina”. 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować 

ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Wójt 

/-/Jacek Szwagrzyk 


