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ZPM.271.13.2018 
 
 
     

Uczestnicy postępowania przetargowego 
   
 

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące: przetargu nieograniczonego 
na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 974 872,60 PLN z 
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 
2018 rok (nr referencyjny: ZPM.271.13.2018) informuję w przedstawionym 
zakresie: 
 
Ad. 1) Określony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia: „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w kwocie 3.974.872,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy na 2018 rok” wskazuje, że cała kwota kredytu 3.974.872, 60 
PLN zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek 
i kredytów, które to pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu na 2018 rok.      
Czy przedmiotem przetargu nie powinno być: „Udzielenie kredytu długoterminowego 
w kwocie 3 974 872,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy na 2018 rok” (jak szczegółowo wskazano w sekcji II pkt 4) ogłoszenia 
o zamówieniu) ? 
 
TAK zgodnie z założeniami budżetu na 2018 rok i postanowieniem § 1 ust. 1 
Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
§ 1 ust. 1 Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku 
wyłonionym  

w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zmianami) do kwoty 3 974 872,60 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 60/100) na 
sfinansowanie:  

   - planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r. – 2 722 304,32 zł, 
   - spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 252 568,28 zł. 
 
Wobec tego w treści Określanie przez Zamawiającego przedmiot zamówienia 
mylnie dokonano zapisu jak zostało to przestawione powyżej.  
           
Ad. 2) W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, że załączy do SIWZ opinię 
RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu w kwocie 3 974 872,60 PLN. Ponieważ opinia 
ta nie została zamieszczona na stronie internetowej wraz z SIZ, czy Zamawiający 
może ją udostępnić Bankowi przed terminem składania ofert? 



Na stronie gminy umieszczono wskazaną opinię RIO w sprawie możliwości 
spłaty kredytu. 
 
Ad. 3) Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na umowie kredytowej, wekslu i 
deklaracji wekslowej? 
 
Tak. Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na umowie kredytowej, wekslu i 
deklaracji wekslowej. 
 
Ad. 4) Czy Zamawiający określi przed przetargiem, wg jakich zasad będzie w całym 
okresie kredytowania ustalana i zmieniana stawka WIBOR 1M, będąca podstawą 
oprocentowania kredytu, czy też warunki oprocentowania zostaną uzgodnione z 
konkretnym Wykonawcą przed zawarciem umowy kredytowej? 
 
Warunki oprocentowania zostaną uzgodnione z konkretnym Wykonawcą przed 
zawarciem umowy kredytowej. 
 
Ad. 5) Czy Zamawiający przedłoży Bankowi przed uruchomieniem kredytu oraz w 
całym okresie spłaty kredytu wymagane przez Bank dokumenty niezbędne do 
dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy (dokument/y o 
wyborze organu wykonawczego JST, uchwała Rady w sprawie upoważnienia dla 
Wójta do zaciągania kredytów,  aktualna uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza 
finansowa oraz opinią RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej lub jej zmiany, uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, 
kwartalna i roczna sprawozdawczość za okres bieżący (w trakcie każdego bieżącego 
roku budżetowego))? 
 
Tak Zamawiający przedłoży bankowi dokumenty niezbędne do dokonania oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy. 
 
Ad. 6)  W okresie kredytowania strony mogą dokonać zmian warunków umowy (np. 
zmienić harmonogram spłat kredytu, wydłużyć okres spłaty, zastosować okres karencji 
w spłacie rat kredytu czy odsetek). Czynność zmian warunków umowy będzie możliwa 
w przypadku przewidzenia tych okoliczności na etapie prowadzonego postępowania, 
stosownymi zapisami w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.    
Czy Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zmian warunków 
postanowień zawartej umowy kredytowej?   
 
Dopuszczalna jest tylko zmiana Harmonogramu spłat rat kredytu z jednoczesną 
zmianą umowy kredytowej w drodze aneksu w związku z zaciągnięciem 
zobowiązania w kwocie niższej niż kwota maksymalna kredytu wskazana w 
SIWZ. Zmiana Harmonogramu spłat kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu 
kredytowania.      
 
                    /-/ Z up. Wójta 
 
          Małgorzata Cyran  
       Skarbnik Gminy Mielec 


