GMINA MŁYNARY

tel. (55) 248 60 82
fax (55) 248 64 00

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
woj. warmińsko-mazurskie

sekretariat@mlynary.pl
www.mlynary.pl

REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

.Młynary, dnia 30 listopada 2021 roku
RG.271.22.2021.MS
http://bip.mlynary.pl
(strona
internetowa
postępowania)

prowadzonego

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ (Nr 1)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: „Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 650 000,00 zł na pokrycie
deficytu budżetu w 2021 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów”.
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje
poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami
Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu oprócz deklaracji wekslowej będzie również
weksel in blanco.
Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczeniem kredytu oprócz deklaracji wekslowej będzie również
weksel in blanco.
Pytanie nr 2:
Prosimy o przedstawienie wykazu kredytów/pożyczek/obligacji na 30.09.2021r. z podaniem nazwy
banku/instytucji, pierwotnej kwoty zobowiązania, kwoty pozostałej do spłaty oraz terminu spłaty.
Zamawiający wyjaśnia, że wykaz kredytów/pożyczek/obligacji na 30.09.2021r. z podaniem nazwy
banku/instytucji, pierwotnej kwoty zobowiązania, kwoty pozostałej do spłaty oraz terminu spłaty
przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

1.
2.

Nazwa banku/instytucji

Pierwotna
kwota

Bank Gospodarstwa Krajowego - okres
1 994 844,00 zł
spłaty 2013-2022
Bank Ochrony Środowiska - kredyt 1 394 842,00 zł
okres spłaty 2015- 2024

3.

PKO.BP SA - kredyt - okres spłaty
2018-2027

4.

Bank Spółdzielczy – kredyt – okres
spłaty 2023-2035

Kwota
zadłużenia na
dzień
30.09.2021 r.

Ostateczny
termin spłaty

320 625,00 zł 20.11.2022 r.
418 500,00 zł 20.11.2024 r.

535 000,00 zł

321 000,00 zł 30.11.2027 r.

2 060 000,00 zł

2 060 000,00 zł 30.11.2035 r.

5.

WFOŚiGW w Olsztynie - pożyczka okres spłaty 2018-2022

6.

154 980,00 zł

38 745,00 zł 20.12.2022 r.

PKO BP SA - emisja obligacji
komunalnych - wykup 2019-2033

1 800 000,00 zł

1 500 000,00 zł 22.11.2033 r.

7.

PKO BP SA - emisja obligacji
komunalnych-wykup 2021-2033

3 800 000,00 zł

3 800 000,00 zł 24.12.2033 r.

8.

PKO BP SA - emisja obligacji
komunalnych-wykup 2021-2033

3 130 000,00 zł

3 130 000,00 zł 25.11.2033 r.
11 588 870,00 zł

Razem:
Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie, które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.
Zamawiający wyjaśnia, że niżej wymienione zobowiązania zostaną pokryte z przedmiotowego
kredytu:
1)
2)
3)
4)

WFOŚiGW - pożyczka - 30 996,00 zł;
PKO BP – obligacje (2019-2033) – 100 000,00 zł;
PKO BP – obligacje (2021-2033) – 200 000,00 zł;
PKO BP – obligacje (2021 – 2033) – 219 100,00 zł.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, czy do wyliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia
23.11.2020 roku?
Zamawiający wyjaśnia, że stawkę WIBOR 1M należy przyjąć z dnia 23 listopada 2021 roku.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które
wynikają z:
a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym
zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych
z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia,
powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym
zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli
tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego
planem);
c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty
pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte
w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub
w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada innych niż wykazane w kwocie długu i WPF zobowiązań
finansowych.
Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne
w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż
100 000 zł.
Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie przeciwko Gminie nie toczy się żadne postępowanie
egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie
wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 7:
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, a nowa umowa przewiduje
wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję
zadłużenia).
Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte
restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie ich w spłacie
w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.
Pytanie nr 8:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03.12.2021 roku. Powyższe pozwoli na
zakończenie procesu kredytowego w banku, niezbędnego do udzielenia finansowania.
Zamawiający wyjaśnia, że wydłuża termin składania ofert do dnia 03 grudnia 2021 roku do
godz.10:00.
II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana Nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1):
W rozdziale XIV (Termin związania ofertą) w punkcie 2 datę „30 grudnia 2021 roku”, zastępuje się
datą „02 stycznia 2022 roku”.
Zmiana Nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 1):
W rozdziale XVI (Sposób i termin składania ofert) ) w punkcie 2 datę i godzinę „01 grudnia 2021
roku, godz. 11:00”, zastępuje się datą i godziną „03 grudnia 2021 roku, godz. 10:00”.
Zmiana Nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 1):
W rozdziale XVII (Termin otwarcia ofert) w punkcie 1 datę i godzinę „01 grudnia 2021 roku, godz.
13:00”, zastępuje się datą i godziną „03 grudnia 2021 roku, godz. 12:00”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Nowym terminem składania i otwarcia ofert jest 03 grudnia 2021 roku, a godziny składania i otwarcia
jak w pkt. II (Zmiana treści SWZ) wyjaśnień.
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