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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

       

 

Dot. potęp.: Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000,00 zł.” 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iż do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

 
1. Prosimy o informacje, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 
2. Prosimy o informację, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zgodnie z art. 97 Prawa bankowego 

zostanie złożone do wysokości 200 % kwoty kredytu. 
3. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to 

prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):  
4. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy  

o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):  
5. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
6. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 

komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.  
7. 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):  
8. 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).  

9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 
� wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):  
� wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  
� wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 ist.1 pkt.2 UoFP 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 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 
10. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez 

Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 
� wartość zawartych umów (w tys. PLN): 
� w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku 

budżetowym (w tys. PLN): 
� wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 



� w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym (w tys. PLN): 

11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki 
uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy  
o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):  

12. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla 
każdego z nich następujących informacji 
 
� Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 
� Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? 

Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 
         Prosimy o podanie okresu kredytowania 
         Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 
         Prosimy o podanie okresu poręczenia 
� Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub 

dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 
         Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 
         Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala 

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

przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu 
działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, 
prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.  

14.  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.   

15. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST 
zadłużenia: 
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, 
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  
- stowarzyszenia, 
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.   

16. Prosimy o podanie informacji nt. podmiotów powiązanych kapitałowo ?  
Jeśli tak to prosimy o podanie pełnej nazwy jednostki, nr REGON i wielkości posiadanych przez Gminę 
udziałów.  

17. Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów 
� Zaświadczenie o wyborze Burmistrza, uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy  
� Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28 S (te dwa ostatnie szczegółowe) za rok 2014 
� Uchwały zmieniające budżet na 2015, jeśli były podejmowane w II kw. BR (wraz z załącznikami) 

poza uchwałą nr 53/2015, która znajduje się na stronie BIP Gminy, 
� Uchwały zmieniające wpf  na 2015-2024, jeśli były podejmowane w II kw. BR (wraz z załącznikami). 

18. Proszę o doprecyzowanie, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w formie aktu 
notarialnego. 

19. […] zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.006.2015 r. Bank 
uzasadnia swoja prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy 
zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej m.in. na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego 
przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia z okresie 
zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w 
postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny kredytu.   

20. W związku z ogłoszonym przez Gminę przetargiem na kredyt uprzejmie proszę o przesłanie 
harmonogramów(ilość rat w roku oraz w jakich okresach) spłat  uruchomionych kredytów wraz  
z oprocentowaniem oraz obowiązującą WPF. 



Wykaz zaangażowań Klienta 

              

   Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 2015-05-31 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 
factoringowa) 

Waluta 
zadłużenia 

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        

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Razem    

 

                                                      
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    



Odpowiedzi: 
 
Ad. 1,2 
Tak 
 
Ad.34-8, 11, 15 
Nie. 
 
Ad. 9 
� wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):  19371 
� wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 
� wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): 4675 
� wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):0 
 
Ad. 10 
� wartość zawartych umów (w tys. PLN): 5021 
� w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 

(w tys. PLN): 5021 
� wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 511 
� w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 

(w tys. PLN): 511. 
 
Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami § 3    8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
“Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 

 
Treść  zapytań od 3 do 17 nie odnosi się w żadnym względzie do treści SIWZ. 

 
„W razie powzięcia przez wykonawców wątpliwości co do postanowień SIWZ ustawodawca w art. 38 ust. 1 
ustawy Pzp daje im prawo zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie jej treści, słusznie podkreśla się w 
doktrynie przepis ten pozwala na wyjaśnianie jedynie wątpliwości związanych z treścią siwz; nie można więc na 
jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do specyfikacji, polemizować z treścią jej zapisów, czy też 
zadawać zamawiającemu pytania związane wprawdzie z postępowaniem, ale niebędące przedmiotem siwz (J. 
Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2010).” – fragment wystąpień pokontrolnych. 

 
Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie wyjaśnienia treści siwz są nowymi konstrukcjami znaczenia 
wyjaśnianego pojęcia, precyzyjniej określającymi już istniejące znaczenie danego określenia, przy czym jego 
zakres nie zmienia się, a wyjaśnienie jedynie doprecyzowuje znaczenie pojęcia (por. wyrok KIO  
z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. KIO/UZP 580/11) 
 
Zgodnie z wyrokiem z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt KIO 836/11 „Wyjaśnienia treści siwz, o których mowa w art. 
38 ust. 2 ustawy, stanowią uszczegółowienie, ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w SIWZ w zakresie 
przedstawionym przez wykonawców występujących z zapytaniami.” 

 
 Ad. 18 

Nie 
 Ad. 19 
 Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 Ad. 20 

Zamieszczono na stronie internetowej. 
        BURMISTRZ BYCZYNY 

 
                                                                                                              /-/ Robert Świerczek 


