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Gródek nad Dunajcem, dnia 05.11.2018r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 
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Odpowiedzi na pytania i zmiany 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.12.2018 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Udzielenie kredytu 

długoterminowego” – numer postępowania IZP.271.12.2018.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem:  

I. Udziela  odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

1. Pytanie 1:  
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania 
egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł. 
Odpowiedź 1: W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie Gródek nad Dunajcem postępowania 
egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3000 zł. 
 
2. Pytanie 2:  
Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie wstępują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych 
lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym 
do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze: 

a. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, 
b. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 
c. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy 

lub zrealizowane usługi no rzecz jst, 
d. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym 

w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem 
przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych no spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 
i kredytów, 

e. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst. 
Odpowiedź 2: Aktualnie Gmina Gródek nad Dunajcem nie posiada żadnych instrumentów finansowych 
o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia wymienionych powyżejw lit. a-e.  

 
3. Pytanie 3:  
Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania 
kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i 
przeznaczenia poszczególnych transakcji. 
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Odpowiedź 3: Gmina Gródek nad Dunajcem w roku bieżącym zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 659.121,00 zł (nr pożyczki PROW-07.2.1-11-00400-12) na wyprzedzające finansowanie 
kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2014- 2020. 
 
4. Pytanie 4:  
Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte 
restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 
zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej 
umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie 
powyżej 30 dni, o nowo umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie 
oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia). 
Odpowiedź 4: Potwierdzamy, że zobowiązania Gminy Gródek nad Dunajcem z tytułu zaciągniętych kredytów 
nie są objęte restrukturyzacją oraz w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie 
co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.  
 
5. Pytanie 5:  
Prosimy o przekazanie Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
Odpowiedź 5: Podstawą zaciągnięcia przedmiotowego kredytu jest upoważnienie udzielone Wójtowi Gminy 
Gródek nad Dunajcem przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem postanowieniem § 4 ust. 3 Uchwały 
Budżetowej nr XLIV/307/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
 
6. Pytanie 6:  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert no dzień 09.11.2018r.. 
Odpowiedź 6: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert zgodnie z pkt II.   
 
7. Pytanie 7:  
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego, prosimy 
o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15 listopada 2018r. 
Odpowiedź 7: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert zgodnie z pkt II.   
 

II. Wprowadza zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1.1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, Urząd Gminy Gródek nad 

Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 08.11.2018r.  
 do godz. 11.00.  

1.2.  Otwarcie ofert w dniu 08.11.2018r. o godz. 11.05 w siedzibie zamawiającego: sala 
konferencyjna.  

 
 

 

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

         /-/ Józef Tobiasz 
................................................................... 
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