
 

 

 

URZĄD GMINY JEMIELNICA 

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67 

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510 

e-mail  ug@jemielnica 

 

IB.271.01.2021                           Jemielnica, 07-05-2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
numer sprawy: IB.271.01.2021  
nazwa zadania: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 

maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 
roku deficytu budżetu Gminy 

  

Na postawie art. 284 ust.  2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 poz. 2019 z późn. zm. )  Zamawiający poniżej przekazuje zapytań do treści WSWZ oraz udziela 

odpowiedzi na zadane pytania: 

  

1. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 21.05.2021r.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu do 19.05.2021r.,  w tym zakresie 

zostanie zmieniona treść SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.  

 

2. Kolejne pytania i odpowiedzi poniżej w formie tabel: 

 
Nazwa klienta*  Gmina Jemielnica 

 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 
                  

 
Pytanie do klienta 

Odpowiedź 
klienta          

1 

Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć wszystkie założenia dotyczące kredytu opisane w 
rozdz. V SWZ, w tym w szczególności:  

a) termin spłat odsetek, 

b) terminy i wysokość spłat rat kapitałowych,  

c) dzień spłaty w pierwszym dniu roboczym w przypadku płatności w dniu wolnym od pracy, 

d) kalendarz odsetkowy. 

TAK 

  

2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w Umowach klauzuli o treści: 

Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%. 
TAK  

  

3 
Czy intencją Zamawiającego jest, aby oprocentowanie zmieniane było 1-go dnia każdego kwartału kalendarzowego?  

TAK 
 

4 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku wystąpienia sytuacji , o której mowa w pkt. V.2.9 SWZ zastosować rozwiązanie 

polegające na zastąpieniu obowiązującej stawki bazowej notowaniami innej stawki? Stawka zero 
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5 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby za spłatę odsetek od rat kapitału przyjąć dzień uznania rachunku kredytowego w banku. 

Bank nie ma dostępu do rachunku Zamawiającego w innym banku, a co za tym idzie nie ma możliwości potwierdzenia 

faktycznej daty obciążenia tego rachunku. 
Dopuszcza 

 

6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby: 

- odsetki były naliczane miesięcznie za pełen miesiąc kalendarzowy, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze 

wykorzystanie kredytu, a zapłata odsetek następowała do 1-go dnia roboczego następnego miesiąca po zakończeniu okresu 

odsetkowego, 

lub 

- odsetki były naliczane miesięcznie od 1-go dnia miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca i płatne w ostatnim dniu 

miesiąca. Odsetki za ostatni dzień danego miesiąca będą pobierane w kolejnym miesięcznym okresie obrachunkowym tj. 

łącznie z odsetkami za kolejny miesiąc. 

 

odsetki naliczane 
miesięcznie za 
pełen miesiąc 
kalendarzowy, 
począwszy od 
miesiąca, w 

którym nastąpiło 
pierwsze 

wykorzystanie 
kredytu, a 

zapłata odsetek 
następowała do 

15-go dnia 
roboczego 

następnego 
miesiąca po 
zakończeniu 

okresu 
odsetkowego  

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

 

 
Pytanie do klienta 

Odpowiedź 
klienta 

1 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 
zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 

NIE 

2 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie 
kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 

NIE 

3 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

NIE 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

NIE 

5 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 
zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 

NIE 

6 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 
wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 

NIE 

7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 584 000,00 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 

49 000,00 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

- 

8 

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych 
pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF 
w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). 

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF): 

- 
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1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia 

 
                   Brak wyłączeń 

 
2) Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 

lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik 

- 

 a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący 
- 

 b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1 
- 

 c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2 
- 

 d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3 
- 

 e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4 
- 

 f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5 
- 

 
 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 
         

 
Pytanie do klienta 

Odpowiedź 
klienta 

1 
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących 
informacji: 

1)  Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Nie dotyczy 

2)  Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Nie dotyczy 

a)  Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  Prosimy o podanie okresu kredytowania  

b)  Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):  Prosimy o podanie okresu poręczenia  

3)  
Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności 
bieżącej/inwestycyjnej). 

 Nie dotyczy 

 

a)  
Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego 
szpitala (w tys. PLN): 

 
Prosimy o podanie okresu wsparcia 
finansowego szpitala 

 

2 
Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku 
likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, 
dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. 

 Nie dotyczy 

3 
Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego 
długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 

Nie dotyczy 

4 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

NIE 
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Pozostałe pytania 
 

 
Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 

Prosimy o dostarczenie lub zamieszczenie na BIP: 

a) najbardziej aktualnej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  – ostatnia 
opublikowana na BIP jest z dn. 09.03.2021r.  

b) opinie RIO: 

 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 

 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu ostatnią wydaną 
c) uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
d) zaświadczenie o wyborze Wójta  

 

a) aktualna uchwała jest umieszczona na 
stronie BIP 
http://bip.jemielnica.pl/5616/uchwaly-
podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-w-dniu-
26-kwietnia-2021-r.html 
 
b) opinie RIO umieszczone są na BIP 
http://bip.jemielnica.pl/5580/7067/budzet-

gminy-na-2021-rok.html 
 

c) uchwała w załączeniu 
 

d) zaświadczenie w załączeniu 

2 
Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy 
podmiotu, nr REGON i wielkość posiadanych udziałów. 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Regon: 530997537 

Wartość udziałów 6.445.450,00 zł tj. 8,9% udziałów w 
całej spółce 

3 

Prosimy o informację nt. udzielonej pożyczki:  

a) komu została udzielna, 
b) okres ważności oraz planowany harmonogram spłat, 
c) czy pożyczka obsługiwana jest terminowo / czy występują zobowiązania wymagalne 

(ile), 
d) czy wystąpiły sytuacje wezwania do zapłaty przez Dłużnika (ile razy, w jakich kwotach). 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice 

    Kwota: 190 000,00 zł 

 Jednorazowa spłata w terminie do  31.12.2022r.  

Nie wzywano dłużnika do spłaty zobowiązania      

4 Proszę o aktualne zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym wg stanu na 31/03/2021 wg zestawienia własnego lub poniższej tabeli: 

http://bip.jemielnica.pl/5616/uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-w-dniu-26-kwietnia-2021-r.html
http://bip.jemielnica.pl/5616/uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-w-dniu-26-kwietnia-2021-r.html
http://bip.jemielnica.pl/5616/uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-w-dniu-26-kwietnia-2021-r.html
http://bip.jemielnica.pl/5580/7067/budzet-gminy-na-2021-rok.html
http://bip.jemielnica.pl/5580/7067/budzet-gminy-na-2021-rok.html
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Wykaz zaangażowań klienta 

                  

   Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 31.03.2021 r. 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 
factoringowa) 

Waluta 
zadłużenia 

Typ długu  (kredyt, wykup 
wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone 
poręczenie, udzielona gwarancja, list 

patronacki) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Kwota bieżącego 
zadłużenia 

(bilans)1 

Kwota pozostałego 
zadłużenia 

(pozabilans)2 
Data całkowitej spłaty 

1 mBank Opole zł kredyt 13.06.2011 205 537,00 - 31.12.2021 r. 

2  BGŻ Opole  zł  kredyt 11.12.2012 800 000,00 - 31.12.2023 r. 

3 WFOŚiGW w Opolu   zł  pożyczka 21.11.2017  99 000,00 - 20.06.2022 r. 

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Razem 1 104 537,00 0,00  

                                                           
1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 
2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji 
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Załączniki: 

 

1. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

2. Zaświadczenie o wyborze Wójta 

 


