
G M I N A 
CZERNIKOWO

Czernikowo, dnia 07.08.201 8 r.
1WP.271.1.9.1.1.2018

l)o wszystkich Wykonawców 
nr post. 596814-N-2018

Dotyczy:
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5968N-N-20I8 z dnia 31.07.2018 r. 
prowadzonego w (rybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Udzielenie i obsługa 
kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Działając na podstawie arl. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 200d roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zni.), przekazujemy treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla 
Gminy Czernikowo w wysokości 3 000 000 zl z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy”.

... w związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przetargu, którego przedmiotem jest 
udzielenie kredytu zwraca się z prośbą do Zamawiającego:

1. Pytanie

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź 1:

Nic.

2. Pytanie

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwala o nieudzieleniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź 2:

Nie.

3. Pytanie

Prosimy o informację, czy Zamawiający nie posiada zaległości wobec US i ZUS?

Odpowiedź 3:

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS oraz ocena zdolności finansowej Gminy Czernikowo 
zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu dotyczącej przedmiotowego przetargu 
www.bip.czcrnikowo. pi.

A. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości
1 na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?
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Odpowiedź 4:

Так.

5. Pytanie

Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania 
umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S 
w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nic są one publikowane na stronie B1P Kredytobiorcy?

Odpowiedź 5:

W okresie obowiązywania umowy o kredyt, jeżeli będzie zapis w umowie o przedkładaniu 
sprawozdań, Zamawiający będzie przekazywał sprawozdania w określonej w umowie formie.

6. Pytanie

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły 
zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź 6:

Nie.

7. Pytanie

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zalegle zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, 
to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź 7:

Gmina nic posiada w bankach zaległych zobowiązań finansowych.

8. Pytanie

Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: 
„Wysokość i termin spłaty kredylu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz 
z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony 
czas przesunięcia raty kapitałowej nic może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego 
w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, 
wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych 
w umowie kredytu.” Jeśli nie to prosimy o propozycję zapisu.

Odpowiedź 8:

Nic. Proponowana treść zapisu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raly kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na 
pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata 
kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest 
oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

9. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany umowy kredytowej odbywały się w drodze 
aneksu za zgodą Banku?

Odpowiedź 9:

'lak.

10. Pytanie

Czy harmonogram spłaty kredytu ma stanowić załącznik do oferty?
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Odpowiedź 10:

'Гак.

11. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytowej na wzorze Banku, który będzie 
uwzględnia! istotne dla stron postanowienia zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 11:

Tak.

12. Pytanie

Czy uruchomienie kredytu będzie następować na podstawie dyspozycji na wzorze Banku?

Odpowiedź 12:

Tak.

13. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek 
Gminy?

Odpowiedź 13:

Tak.

14. Pytanie

Czy koszt kredytu to będzie kwota odsetek liczona zgodnie z oprocentowaniem wyrażonym jako 
stawka WIBOR 1 M -i- marża Wykonawcy?

Odpowiedź 14:

'Гак.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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