
Trzcianka, 16 września 2016 r. 
RPI.271.18.2016.JS

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów".

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ.

Informacje:

1. Zaświadczenie o braku zaległości wobec instytucji: 

1.1. Zaświadczenia z US (załącznik nr 1)

1.2. Zaświadczenie z ZUS (załączniki nr 2)

2. Zestawienia zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych,  pożyczek (w tym 
informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty 
umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) - załącznik nr 3 oraz 
udzielonych przez Gminę poręczeń: 

Podmioty, za które udzielono poręczenia zabezpieczające spłaty kredytów:

 Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej MEC Sp. z o.o.

Poręczenie gminy Trzcianka na lata 2016-2052: 3.878.924,00 zł.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. Proszę o wskazanie prawidłowej daty końca kredytu: w pkt. 2.1.1.3 SIWZ okres 
kredytowania do 30.11.2021 r. a w załączniku nr 5 do SIWZ spłata kredytu do 
dnia 31.10.2021 r.

Odpowiedź: 31.10.2021 r. - zmiana treści SWIZ dnia 16.09.2016 r.

Pytanie  2. Czy  Zamawiający  oczekuje  wyliczenia  ceny  wg  zaoferowanego  przez 
Wykonawcę  oprocentowania?  Jeżeli  tak,  to  proszę  podać  warunki  do 
wyliczenia ceny: data uruchomienia kredytu, stawka WIBOR 3M, harmonogram 
spłat, rodzaj kalendarza.

Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje  wyliczenia  ceny  wg  zaoferowanego  przez 
Wnioskodawcę oprocentowania. Data uruchomienia kredytu: 1.693.000,00 zł-
5.10.2016 r., stawka WIBOR 3M na dzień 5.09.2016 r. – 1,71 %, harmonogram 
spłat  kredytu stanowi  załącznik  nr  5  do SIWZ, rodzaj  kalendarza:  kalendarz 
rzeczywisty 365/366 dni.

Pytanie 3. Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli  tak prosimy o 
podanie  liczby/udziału  procentowego  tych  akcji/udziałów  w  podmiotach 
zależnych.



Odpowiedź:

 Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance 
– 100 %,

  Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance – 100 %.

Pytanie 4. Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy 
podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5. Czy Gmina posiada  zadłużenie z tytułu:

 umów leasingowych, 

 umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

 umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w 
rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  23  grudnia  2010  r.  w  sprawie 
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
długu  publicznego,  w  tym  do  długu  Skarbu  Państwa.  W przypadku  odpowiedzi 
pozytywnej  prosimy  o  podanie  kwot  zadłużenia  oraz  terminów  obowiązywania 
umów. 

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
trybie art. 777 KPC

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6. Czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz 
umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez skarbnika?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7. Prosimy o sprecyzowanie okresu kredytowania, albowiem w SIWZ występuje 
rozbieżność - okres spłaty ostatniej raty w harmonogramie jest 31.10.2021r. a 
okres kredytowania  wskazany jest do 30.10.2021r.

Odpowiedź: Zakończenie okresu kredytowania: 31.10.2021r.

Pytanie 8. Prosimy o sprecyzowanie terminu uruchomienia kredytu -  zgodnie z ust.2 pkt.  
1,4  Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu na wniosek 
w okresie wskazanym w pkt 1.3 , tj.  od 30.09.2016 do 30.10.2021r.   natomiast 
w ust.  3 - Termin wykonania zamówienia - wskazana jest data 30.09.2016 – 
31.12.2016.

Odpowiedź: Zmieniono treść SIWZ w zakresie ust. 2 pkt 1.4. 
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