
Żarki, 06.09.2021 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dot.: zamówienia pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

w roku 2021, w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na  

sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Żarki” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

(Dz.U.2019.2019t.j. ze zm.) Zamawiający składa następujące wyjaśnienia na 

złożone pytania: 

Pytania Oferenta: 

W związku z planowanym złożeniem oferty i figurującymi zapisami w Dziale III 

Opis przedmiotu zamówienia w SWZ prosimy o: 

1. w ust. 2 pkt 2 ppkt c) zmianę zapisu z: okres kredytowania: 88 miesięcy, 

na: okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2028r. 

2. w ust. 2 pkt 2 ppkt d) zmianę zapisu z: okres karencji w spłacie kapitału: spłata 

od czerwca 2023 roku na: okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 29.06.2023r. 

3. w ust. 3 pozostawienie wykropkowanego miejsca na wpisanie ilości dni 

niezbędnych do uruchomienia transzy kredytu, licząc od dnia otrzymania przez 

wykonawcę pisemnego wniosku zamawiającego – od 1 do 3 dni, które stanowi 

jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 2 pkt 2). 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany. W Dziale III SWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia: 

1. ust. 2 pkt 2 ppkt c) otrzymuje brzmienie: okres kredytowania: od dnia 

podpisania umowy do dnia 31.12.2028r; 

2. ust. 2 pkt 2 ppkt d) otrzymuje brzmienie:  okres karencji w spłacie kapitału: do 

dnia 29.06.2023r; 

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2021 r. w transzach uruchamianych na podstawie 

pisemnego wniosku Zamawiającego, składanego do banku mailem lub faksem, 

w terminie zgodnym z terminem określonym w formularzu ofertowym 

Wykonawcy   ( tj. od 1 do 3 dni)  przed planowaną datą wypłaty i uzależnionych 

od potrzeb Zamawiającego, na rachunek Zamawiającego prowadzony 

w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym Oddział Żarki Nr 43 8279 1036 

0400 0013 2004 0001. 
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II. Pytania Oferenta zawarte w formularzu skierowanym do Zamawiającego: 

 
 

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 
 

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 
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. 
nie 

2 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
nie 

3 
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). 
nie 

4 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 8.221.995,12 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 
0 

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 
0 

5 

Prosimy o wskazanie zastosowanych 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 (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF 
w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). 

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w 
WPF): 

0 

 
1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia 

  

 
2) Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 

lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik 
0 

 a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący  

 b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1  

 c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2  

 d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3  

 e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4  

 f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5  

 

 

Pozostałe pytania 

 

 

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 Prosimy o informację w jakiej wysokości zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku wg. stanu na 31.08.2021r. 

 

20 100 PLN  

 

2 Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2021r. (wzrost o 2,35% w stosunku do 2020r.) 

 

z tytułu wzrostu cen nabywanych towarów i usług, wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wypłacanych świadczeń  

 



 

 
 

3 
Prosimy o informację czy zaplanowane w 2021r. i 2022r. dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami.                     

Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i  informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji. 

 

Zabezpieczone podpisanymi umowami – na kwotę 1.228.845 na zadanie „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) 

na Suliszowice, Jaroszów - Gmina Żarki”. Na pozostałą kwotę złożone wnioski o dofinansowanie na zadania ujęte w WPF (będą realizowane pod 
warunkiem przyznania dofinansowania) 

 

4 
Z uwagi na znaczący poziom należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb N na II kwartał 2021r. w kwocie 2.723 tys. PLN prosimy                         
o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Gmina podejmuje działania w celu ich odzyskania. 

 

Na należności wymagalne w kwocie 2 723 753,58 zł składają się:   

-  należności  gminy w kwocie 2 607 990,76 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych oraz zaległości z tytułu zaliczki i 

funduszu alimentacyjnego, 

- należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków w kwocie 114 262,82 zł, 

- należności MGOPS  - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych. 

W celu odzyskania należności wymagalnych gmina podejmuje działania zgodne z przepisami  (wezwania do zapłaty, upomnienia, postępowania 

egzekucyjne)  

5 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 1M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 

0,00%”? 

 

tak 

 

6 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.09.2021r. 

 

Zamawiający wyraża zgodę  

 



 

 
 

Wykaz zaangażowań klienta 

                  

   

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 2021-08-31 

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 bank PLN Kredyt  2018 400 000 2 400 000 2024 

2 bank PLN Kredyt  2019 150 000 2 100 000 2026 

 
bank PLN Kredyt  2018 100 000 0 2021 

4  WFOŚ  PLN Pożyczka   2017 86 250 285 971,12 2023 

5  WFOŚ  PLN Pożyczka   2018 188 368  1 036 024 2024 

6       
    

7       
    

8       
    

9       
    

10       
    

11       
    

12       
    

13       
    

14       
    

15       
    

16       
    

17       
    

18       
    

19       
    

20       
    

Razem 924 618 5 821 995,12 
 

                                                 
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 



 

 
 

Dokumenty 

   

W załączeniu składamy następujące dokumenty
3
 

 

Lp. Rodzaj dokumentu 

1 Uchwała o powołaniu Skarbnika. 

2 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza. 

3 Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 

4 Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. (jeszcze nie otrzymano – termin do 30 września) 

5 

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł. Jeśli na dzień dzisiejszy nie posiadają Państwo 
przedmiotowej opinii, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie warunku dot. przedłożenia pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty 
kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł przez podpisaniem umowy z Wykonawcą. 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

III. Zamawiający informuje, że na stronie postępowania zostaną udostępnione dokumenty: 

1. Uchwała o powołaniu Skarbnika. 

2. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza. 

3. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 

4. WPF – stan na 30.06.2021r. wraz z uchwałą zmieniającą. 

 

IV. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.09.2021r. do godz. 10:00. W związku z 

powyższym ulega zmianie zapis w SWZ: 

 

1. DZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Zgodnie z art. 307 ust. 1 Ustawy Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert tj. do 14.10.2021r. włącznie. 

 

2. DZIAŁ XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę , dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane 

postępowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie.  

Termin złożenia oferty: 15 września 2021r, godz. 10:00. 

3. ROZDZIAŁ XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 roku o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie złożonych ofert. 
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