
 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/3 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.11.2017  Gnojnik, dnia 15.11.2017 r. 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-11-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

 

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów do kwoty 2.502.578,00 zł.” 
 

 

 

Treść zapytania: 

Pytanie 1. Prosimy o podanie zobowiązań, które mają być spłacone z przedmiotowego 

kredytu wierzyciel , kwota , na jakie cele zostały udzielone kredyty , których spłata ma być 

dokonana z przedmiotowego kredytu? 

Odpowiedź: Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w Gnojniku  z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

kredyt zaciąga się na sfinansowanie planowanego deficytu (tj. różnica pomiędzy dochodami  

a wydatkami) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wcześniej 

zaciągnięte pożyczki i kredyty były głównie przeznaczane na wydatki majątkowe (budowa 

sieci wod-kan, oczyszczali ścieków, dwóch sal gimnastycznych, Publicznego Przedszkola, 

itp.) 

 

Pytanie 2. Prosimy o informację dotycząca wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

według stanu na dzień 30.09. 2017. 

Odpowiedź: Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.09.2017 r.  
 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
Kredyt bankowy na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

zaciągnięty w 2010 r.  

2.790.830,-  2010         280.000 2011 

  280.000 2012 

  280.000 2013 

  280.000 2014 

   280.000 2015 

   280.000 2016 

   210.000 2017 
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Spłaty   1.890.000  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                          900.830,- zł   

 

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
Kredyt bankowy na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu oraz 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i 

pożyczek  zaciągnięty w 

2011 r.  

2.700.000,- 

  

2011         320.000 2013 

  320.000 2014 

  320.000 2015 

   320.000 2016 

   240.000 2017 

Spłaty   1.520.000  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                       1.180.000- zł   

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
Kredyt bankowy na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek  

zaciągnięty w 2012 r.  

Razem  

1.800.000,- 

  

2012       100.000,- 

 

2013 

  100.000 2014 

  340.000 2015 

   200.000 2016 

   260.000 2017 

Spłaty   1.000.000  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                         800.000,- zł   

 

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
Kredyt bankowy na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek   – 

zaciągnięty w 2013 

900.000 2013 150.000 2017  

    

Spłaty   150.000  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                         750.000,- zł   

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
Kredyt bankowy na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek   – 

zaciągnięty w 2014 

3.000.672,00 2014 75.000 2017  

Spłaty   75.000  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                       2.925.672,- zł                                                           

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

sfinansowanie deficytu oraz 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i 

pożyczek   – zaciągnięty w 

2016 

2.041.191,00 

 

2016 0 Spłata od 2019. r.  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                           2.041.191 zł           

 

Treść Kwota kredytu    Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt krótkoterminowy w 

rachunku bieżącym na 

sfinansowanie przejściowego 

deficytu w 2017 

150.336,59  0 spłata w 2017. r.  

Zadłużenie na 30.09.2017                                                           150.336,59 zł           
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Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
pożyczka z NFOŚiGW –na 

zadania budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

819.756,90 

43.145,10 

2014 

2016 

 

10.000 

120.000 

90.000 

2015 

2016 

2017 

Razem pożyczka   862.902,00  220.000  

Zadłużenie na 15.11.2017                                                           642.902 zł           

 

Pożyczki  642.902,00 

Kredyty  w tym; 8.748.029,59 

Kredyt na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 

podlegający wyłączeniu z długu  

0 

Razem dług na 30.09.2017 r.  9.390.931,59 

 

Pytanie 3. Czy w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowo-ekonomicznej Gminy 

Gnojnik Zamawiający wyrazi  zgodę na dobezpieczenie kredytu w formie zabezpieczenia 

rzeczowego ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na dobezpieczenie kredytu w formie 

zabezpieczenia rzeczowego. 

 

Pytanie 4.Czy Gmina Gnojnik uwzględni w ogłoszeniu lub w SIWZ zapisy art.144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych następującej treści :                 

Zmiany postanowień umowy o kredyt, zawartej z warunkami procedury zamówienia 

mogą następować w przypadku: 
1. Niekorzystnej sytuacji  płatniczej zamawiającego lub chwilowego przesunięcia 

uzyskiwanych dochodów, które mogą spowodować konieczność prolongaty, wydłużenia 

terminu spłaty, zmiany terminów spłaty. 

2. Dobezpieczenia kredytu w przypadku np. pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-

finansowej, zaległości w spłacie kredytu. 

3. Obniżenie się wartości przyjętego zabezpieczenia. 

4. Nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu spłat. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SWIZ w zakresie przedłożonych 

zapytań 

 

Pytanie 5.Prosimy o podanie wartości mienia komunalnego nadzień 30.09.2017. 

Odpowiedź: W załączeniu informacja o stanie mienia komunalnego, oraz bilans za 2016 r. 

jednostek budżetowych.  

Wartość konta 011 i 013 Urzędu Gminy w Gnojniku na dzień  30.09.2017 r. to kwota 

80.347.420,20 +889.104,95 = 81.236.525,15 zł 

 

Załączniki: 

1. Bilans Gminy Gnojnik za 2016 rok. 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik. 

 

Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały podzielone na funkcje budynku: 

przedszkole, świetlica, dom kultury. Jest to jednolity budynek z podziałem na funkcje.  

Do analizy i wyceny należy przyjąć wszystkie przedmiary robót załączone do siwz. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


