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Otrzymują wg rozdzielnika
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Udzielenie kredytu
długoterminowego” ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00198856/01.
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający odpowiada na zadane pytania:
1. Czy Jednostka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na
podstawie art. 777 k.p.c. co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie
2. Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?
Odpowiedź:. Tak
3. Czy na rachunkach bankowych Jednostki ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak,
to proszę o podanie kwot zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN),
Odpowiedź: Nie
4. Czy Jednostka posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak,
to proszę o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN),
Odpowiedź: Nie
5. Czy Jednostka posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?
to proszę o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN),
Odpowiedź: Nie

Jeżeli

tak,

6. Proszę o wykaz zaangażowań kredytowych Jednostki uwzględniający nazwy podmiotów,
które udzieliły finansowania, aktualny stan zadłużenia oraz ostateczny termin spłaty,
Odpowiedź: W załączeniu wykaz zaangażowania kredytowych
7. Czy w przypadku wygrania przetargu przez Bank będzie można wpisać do umowy
zobowiązanie Jednostki do dostarczania w okresach kwartalnych sprawozdań
Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S oraz innych dokumentów wymaganych przez Bank?
Odpowiedź: Tak
8. Czy dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na wzorze Banku?
Odpowiedź: Tak
9. Jaką datę uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty?
Odpowiedź: Wyliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie
harmonogramem do Formularza Kalkulacji

z

załączonym

10. Czy ostateczny termin uruchomienia kredytu będzie 31.12.2021r.?
Odpowiedź: Tak
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11. Czy Bank może warunkować uruchomienie środków od przedłożenia pozytywnej opinii RIO
dot. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?
Odpowiedź: W związku z art. 15zo Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Gmina nie wystąpiła do RIO
o wydanie opinii ws. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
12. Czy Jednostka wyraża zgodę, aby zmiana warunków umowy, w tym wydłużenie okresu
kredytowania, było uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej
zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa
i przepisy wewnętrzne Banku?
Odpowiedź: Tak
13. Czy zmiana warunków umowy, w tym wydłużenie okresu kredytowania, byłaby możliwa
w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego,
w szczególności w wypadku:
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ
na realizację zamówienia,
 pogorszenia sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego powodującego
zagrożenie terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków
określonych ustawą o finansach publicznych.
Odpowiedź: Tak
14. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:


zmiana będzie inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem
podstawy prawnej i umownej.
 zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy.
Odpowiedź: Tak
15. Czy Gmina wdrożyła program pomocowy w związku z obecną epidemią? Jeśli tak, to jakie są
jego główne założenia, jakie to będzie miało przełożenie na obniżenie dochodów/zwiększenie
wydatków? Czy powyższe szacunki zostały ujęte w aktualnie obowiązującym WPF.
Odpowiedź: Nie
16. Proszę 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. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń proszę o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:
a) przyczyny wyłączenia,
b) wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik,
c) podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący,
d) podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący oraz na kolejne lata
Odpowiedź: Gmina nie zastosowała ww. wyłączeń
17. Czy Jednostka wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu:
„W przypadku, gdy WIBOR 3M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy
zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do
wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 3M równa 0 (zero),
powiększona o marżę Banku”.
Odpowiedź: Tak
18. Proszę o zestawienie kredytów i pożyczek, które będą spłacone przedmiotowym kredytem.
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Odpowiedź: Kredyt zaciągany jest na spłatę kredytów celem zabezpieczenia wykonania w
roku bieżącym zaplanowanych w kwocie 5.466.840 zł rozchodów budżetu Gminy.
Otrzymują:
1. Zadający pytania
2. Miniportal/BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a
Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków
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