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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
5.000.000,00 zł”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku nieterminowej spłaty
wierzytelności, Bank obciążył Dłużnika odsetkami od zadłużenia przeterminowanego wg
stawek obowiązujących w Banku?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający i Wykonawca określą w umowie, że stawka maksymalna dla zadłużenia
przeterminowanego wynosi dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku
rocznym.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający zakłada możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu poza 31-12-2040,
jeśli tak to w jakich okolicznościach i o ile?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

W chwili obecnej nie przewiduje się.
PYTANIE NR 3

W związku z występowaniem epidemii koronawirusa COVID-19 prosimy o następujące
informacje:
- czy obecna sytuacja związana z COVID-19 będzie miała wpływ na poziom zaplanowanych
dochodów i wydatków/przychodów i rozchodów;
ODPOWIEDŹ : Tak, w chwili obecnej brak jest ostatecznych danych. W miesiącu lipcu na
sesji w dniu 23.07. zmniejszono planowane dochody z udziału Gminy w podatkach PIT i CIT
łącznie o kwotę 750.000,00zł. Wielkość poniesionych wydatków z budżetu Gminy na
przeciwdziałanie COVID -19 wyniosła w I półroczu około 77.000,00zł i w dalszym ciągu są
ponoszone.
Nie przewiduje się znaczącej zmiany przychodów/ rozchodów w roku 2020. Na sesji w dniu
30.09.br. przewiduje się niewielką korektę in minus w związku z odstąpieniem od
zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW
- czy w związku z w/w sytuacją planowane są zmiany w poziomie zaplanowanych dochodów
i wydatków/ przychodów i rozchodów;
ODPOWIEDŹ: Jak wyżej
-czy aktualna WPF uwzględnia skutki jakie mogą wynikać z pandemii np. w postaci niższych
wpłat;
ODPOWIEDŹ: Aktualna WPF uwzględnia zmiany po stronie dochodów/ wydatków opisane
powyżej

-czy w związku z COVID -19 Zamawiający planuje otrzymać/ otrzymał dodatkowe wsparcie
od Państwa na realizację planowanych dochodów/wydatków.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający ubiega się o środki z funduszu COVID-19, dotychczas Gmina
otrzymała z RFIL kwotę 1.747.471zł, która będzie wykorzystana w roku 2020 i 2021

PYTANIE NR 4
Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie
kredytowej:
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia, aby wszelkie wierzytelności banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy,
były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa
ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności banku, w
stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań
Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i
finansowych,
b) niepodejmowania negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia jakiegokolwiek porozumienia
restrukturyzacyjnego, w szczególności przygotowania wniosku o zatwierdzenie układu lub
układu częściowego z pominięciem banku.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Zamawiający nie wyraża zgodę na w/w zapisy w umowie kredytowej:

PYTANIE NR 5
Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby umowa kredytowa została zawarta
na wzorze obowiązującym w Banku?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Tak, z uwzględnieniem wszystkich postanowień zawartych w SIWZ i ustalonych w
odpowiedziach do zapytań
do SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy z
Zamawiającym przedstawi projekt umowy do akceptacji.

PYTANIE NR 6
Czy do oferty należy dołączyć projekt umowy kredytowej?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Nie

