
RRG.271.22.2018           Pasym, dnia 12.12.2018r.

              

Powszechna Kasa Oszcz dno cię ś
Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalne Centrum  Korporacyjne w 

Olsztynie
ul. Erwina Kruka 30
10-541 Olsztyn

                                              

Wyja nienie tre ci SIWZ:  ś ś
„Udzielenie kredytu na wyprzedzaj ce fnansowanie działaą ń

fnansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej”.ś ą ż
(Nr ogłoszenia: 659270-N-2018 z dnia 2018-12-07)

Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  Znak
sprawy: RRG.271.22.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku z otrzymanymi
zapytaniami: 

Zapytanie 1: Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym,
mające wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli tak to, w jakiej kwocie).

ODPOWIED :Ź   Pytanie  dla  Zamawiającego  nie  jest  do  końca  jasne.  Jeżeli  Pytający  pod
pojęciem  „umowy  o  charakterze  publiczno-prywatnym”  ma  na  myśli  „umowy  o  partnerstwie
publiczno-prywatnym”, to odpowiedź brzmi - nie. W innym przypadku proszę o podanie definicji
„umowy o charakterze publiczno-prywatnym”.

Zapytanie  2:  Czy  Zamawiający  wyemitował  papiery  wierzycielskie,  jeśli  tak  to,  kto  jest
agentem  emisji,  jaki  to  rodzaj  zobowiązania,  kwota  zobowiązania  i  na  jaki  okres  jest  to
zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

ODPOWIED :  Ź Tak.  Obligacje  -  10  serii  po  800 000 zł  każda  (razem:  8 000 000 zł),
wyemitowane dn. 14.08.2014 z terminami wykupu poszczególnych serii od 2019 do 2028 roku.
Agentem emisji  był Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A.)

Zapytanie 3:  Czy  Zamawiający  posiada  akcje,  udziały  w  innych  podmiotach  (jeśli  tak,  to
prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie
głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o
przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).

ODPOWIED : Ź
a)  Udziały  w  Spółce  z  o.o.  Porty  Lotnicze  –  Mazury-  Szczytno  (REGON:  510376696)  -  10
udziałów po 1 000 zł = 10 000 zł.
b) Udziały w Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi – w Olsztynie (REGON:
510734049 )- 353 udziały po 500 zł = 176 500 zł,



c) Udziały w Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – w Pasymiu 
(REGON: 36172464) - 88 101 udziałów po 50 zł każdy = 4 405 050 zł,
d) Udziały w Spółce z o.o. Eko Pasym – w Pasymiu (REGON: 365987058) - 100 udziałów po 50 zł
każdy =  5 000 zł.

Zapytanie 4: Czy Zamawiający w związku z art. 144 pzp 
a) przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, prośba o określenie zakresu i warunków takich
zmian, 
b) czy Zamawiający zgadza się na to aby ewentualne zmiany uwarunkowane były zgodą na nie, obu
stron umowy, oraz wprowadzane w formie pisemnej/aneksu do umowy. 

ODPOWIED : Ź Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

Zapytanie 5: Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości? Jeśli
tak, prośba o wymienienie.

ODPOWIED : Ź Tak, wprowadzony uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29
września 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną
pomoc inwestycyjną.

Zapytanie 6: Czy Zamawiający udzielił poręczeń lub gwarancji na rzecz innych podmiotów lub
jednostek  organizacyjnych  –  jeśli  tak  prosimy  o  ich  wyszczególnienie  z  informacją  o  kwocie,
terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

ODPOWIED : Ź  Zamawiający nie udzielił poręczeń lub gwarancji na rzecz innych podmiotów
lub jednostek organizacyjnych.

Zapytanie 7: Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o
podanie ich szczegółów.

ODPOWIED : Ź Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

Zapytanie 8:  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zapis  umowy kredytu  mówiący,  iż  jeżeli
oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 3M lub WIBOR
6M osiągnie  wartość  ujemną,  Strony  będą  przyjmować,  że  stopa  procentowa WIBOR 3M lub
WIBOR 6M wynosi zero.

ODPOWIED :  Ź Nie.  Zamawiający  jest  gotów  wyrazić  zgodę  na  zapis  mówiący,  że  jeżeli
oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 3M lub WIBOR
6M osiągnie wartość ujemną, to Strony będą przyjmować, że oprocentowanie kredytu wynosi zero.

Zapytanie 9:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in
blanco?

ODPOWIED :Ź  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zabezpieczenie  kredytu  w  formie  weksla  in
blanco.

Zapytanie  10:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę   na  uruchomienie  środków  z  kredytu  po
ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu?

ODPOWIED :  Ź Zamawiający  wyraża  zgodę  na  uruchomienie  środków  z  kredytu  po
ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu.



Zapytanie 11:  Prośba  o  wskazanie  gdzie  w  formularzu  ofertowym należy  ująć  informacje
wskazane w rozdziale XII, pkt 6 specyfikacji.

ODPOWIED : Ź Zamawiający zamieści na swojej stronie poprawiony formularz ofertowy.

Zapytanie 12: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego: 

a) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, którego dotyczy przetarg,

b) Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu 

c) informacje na temat kredytów, z jakich Zamawiający korzysta, z podaniem nazwy banku, kwoty 
pierwotnej, kwoty pozostałej do spłaty, okresu kredytowania. 

d) aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone 
kredyty, ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań 

e) aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości 
podatkowych. 

ODPOWIED  do pkt c):  Ź W chwili obecnej Gmina Pasym korzysta z kredytu w rachunku
bieżącym w  Banku  Spółdzielczym w Szczytnie,  Oddział  w  Pasymiu,  z  limitem ustalonym na
3 000 000 zł  (słownie:  trzy miliony złotych).  Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.  Kwota
wykorzystanego kredytu stale się zmienia,  zależąc od wpływów na rachunek i  realizowanych z
niego wydatków.
ODPOWIED  do pkt d): Ź Ze względu na krótki termin na przeprowadzenie postępowania, na
skutek którego niniejsze pytania zostały zadane i - dalej  -  zawarcie umowy, nie przewiduje się
występowania o opinie, o których wyżej mowa.
ODPOWIED  do pkt e): Ź Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń, o których wyżej
mowa. Jednocześnie,  ze względu na krótki termin na przeprowadzenie postępowania,  na skutek
którego  niniejsze  pytania  zostały  zadane  i  -  dalej  -  na  zawarcie  umowy,  nie  przewiduje  się
występowania o zaświadczenia, o których wyżej mowa.

Jednocześnie informuję, że pozostałe dokumenty wymienione we wniosku (między innymi opinie
RIO,  zarządzenie  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu)  zamieszczone  są  na  podstronie  Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, pod adresem:

http://www.bip.pasym.pl/1355-menu/budzet-i-finanse/1646-
kredytdlugoterminowy2018dokumentydlabankow.html

Sprawozdania budżetowe:

http://www.bip.pasym.pl/1593-menu/budzet-i-finanse/sprawozdania.html

Projekty i uchwały budżetowe, uchwały w sprawie WPF, informacje w sprawie wykonania budżetu 
za I półrocze, sprawozdania z wykonania budżetu, opinie RIO:

http://www.bip.pasym.pl/1356-menu/budzet-i-finanse/budzet-gminy.html

Zapytanie 13: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieujęte w kwocie zadłużenia w
sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej)
wynikających z :

a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.), które określają formę
wsparcia  finansowego  udzielonego  spółkom  komunalnym  (np.  poprzez  dopłaty  do  kapitału,
podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za
świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,

b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego

http://www.bip.pasym.pl/1355-menu/budzet-i-finanse/1646-kredytdlugoterminowy2018dokumentydlabankow.html
http://www.bip.pasym.pl/1355-menu/budzet-i-finanse/1646-kredytdlugoterminowy2018dokumentydlabankow.html
http://www.bip.pasym.pl/1356-menu/budzet-i-finanse/budzet-gminy.html
http://www.bip.pasym.pl/1593-menu/budzet-i-finanse/sprawozdania.html


d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub
zrealizowane usługi na rzecz jednostki,

e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie
określonym  w  art.  518  ustawy  –  Kodeks  cywilny  (tzw.  subrogacji)  wraz  z  restrukturyzacją
zadłużenia.

ODPOWIED : Ź Na tak sformułowane zapytanie, Zamawiający nie jest w stanie udzielić pełnej i
rzetelnej odpowiedzi. 

Zapytanie 14:  Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje  treść umowy wg wzoru
wykonawcy z uwzględnieniem postanowień SIWZ.

ODPOWIED :Ź  Zamawiający  zaakceptuje  umowę  wg  wzoru  Wykonawcy  z  uwzględnieniem
postanowień SIWZ.

Wyja nienie stanowi integraln  cz  SIWZ.ś ą ęść  

BURMISTRZ MIASTA PASYM

      /-/ Cezary Łachmański


