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Stawiszyn, dnia 6 grudnia 2018 roku. 

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy  postępowania przetargowego nr PFiZP 271.11.2018 pn. „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 3.328.273,14 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” 

Zamawiajacy Gmina i Miasto Stawiszyn, informuje iż do przedmiotowego postępowania zostały 

złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust 2 w nawiązaniu do art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986), Zamawiający 

przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1. 

Czy prowizja będzie płatna jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu czy proporcjonalnie do kwot 

uruchamianych transz? 

Odpowiedź: 

Prowizja od uruchomionego kredytu płatne będzie jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 

Pytanie 2. 

Czy prowizja ma być potrącona z kwoty wypłaty? Jeżeli nie, to w jakim terminie ta płatność zostanie 

uregulowana? 

Odpowiedź: 

Prowizja zostanie uregulowana przez zamawiajacego w dniu uruchomienia kredytu. Zamawiajacy nie 

przewiduje możliwości potracenia prowizji z kwoty wypłaty. 

 

Pytanie 3. 

Czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i deklaracja wekslowa? Czy na wekslu, deklaracji 

wekslowej oraz umowie kredytowej będzie kontrasygnata Skarbnika? 

Odpowiedź: 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i deklaracja wekslowa z kontrasygnatą Skarnika. 

 

Pytanie 4. 

Prosimy o określenie terminu spłaty ostatniej raty kredytu. W pkt. 3 ppkt 3.2. SIWZ jest informacja o 

31.12.2024r., natomiast w harmonogramie jest zapis, że rata nr 21 przypada na dzień 30.12.2024r. 

Odpowiedź: 

Spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na dzień 30.12.2024 roku. 

 

Pytanie 5. 

Prosimy o informację, kiedy będą następować spłaty rat kapitałowych, jeżeli wskazane w 

harmonogramie terminy spłat rat kapitałowych przypadają na dzień wolny od pracy/święto?  

Odpowiedź: 

Spłata rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy/świeto będą przypadać w najbliższy 

dzień roboczy jednak nie póżniej niż do ostatniego dnia kwartału. 

 

Pytanie 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja 

wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy?   



 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o informację na podstawie jakiego dokumentu 

miałyby być wypłacane środki z kredytu. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja 

wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy. 

 

Pytanie 7. 

Prosimy o informację: 

• czy odsetki mają być naliczane w okresach miesięcznych czy kwartalnych?  

• czy odsetki mają być płatne miesięcznie czy kwartalnie? 

• kiedy dokładnie ma przypadać spłata pierwszej raty odsetkowej? 
Odpowiedź: 

Odsetki od kredytu naliczane i płatne maja być w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata odsetek w 

terminie do dnia 31 marca 2019 roku. 

   

Pytanie 8. 

Prosimy o określenie stawki WIBOR (3M czy 1M, zmienny kwartalnie czy miesięcznie). 
Odpowiedź: 

Stawka WIBOR 1 M  przyjęty do obliczenia ceny oferty wg stanu  na dzień 01 grudnia 2018 roku. 
 

Pytanie 9. 

Na potrzeby sporządzenia symulacji spłaty kredytu i odsetek i wyliczenia ceny ofertowej, 

prosimy o: 

• podanie hipotetycznego terminu uruchomienia kredytu oraz liczby i kwot transz  

• czy należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz że rok liczy 365/366 dni? 

• Podanie wartości stawki WIBOR wskazanej we wcześniejszym pytaniu lub na jaki 

dzień ma być notowana 

• Określenie terminów spłat rat odsetkowych (czy do 30-dnia każdego 

miesiąca/kwartału?) 
Odpowiedź: 

Kredytu uruchomiony w dniu 20 grudnia 2018 roku  w jednej transzy. 

Należy przyjać rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz że rok liczy 365 dni. 

Stawka WIBOR 1 M przyjęty do obliczenia ceny oferty wg stanu  na dzień 01 grudnia 2018 roku. 

Raty odsetkowe płatne do dnia 30 miesiaca kończącego kwartał. Jeżeli dzień 30 będzie dniem wolnym 

od pracy odsetki płatne następnego dnia roboczego jednak nie później niż w ostatnim dniu roboczym 

kwartału. 

 

Pytanie 10. 

W nawiązaniu do załączonego formularza ofertowego, prosimy o wyjaśnienie zapisu „Koszt 

uzyskania kredytu wyliczony na dzień 01 grudnia 2018 roku”. Czy termin 01.12.2018r. dotyczy dnia 

notowania przykładowej stawki WIBOR oraz termin jednorazowego uruchomienia kredytu?  

Odpowiedź: 

Termin 01.12.2018 dotyczy dnia notowania przykładowej stawki WIBOR oraz termin jednorazowego 

uruchomienia kredytu. 

 

Pytanie 11. 

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). 

Odpowiedź: 

Gmina i Miasto Stawiszyn nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 

 

 



 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

Pytanie 12. 

Prosimy o informację, w jakim stopniu zostały już zrealizowane dochody ze sprzedaży 

majątku oraz z czego one pochodziły? 
Odpowiedź: 

Dochody ze sprzedaży majatku zrealizowano w 100 %. Pochodziły ze sprzedaży dzialki gruntu oraz 

mieszkania komunalnego.  

Pytanie 13. 

Czy Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej? W SIWZ brak informacji na ten temat. 

Odpowiedź 

Nie wymaga złożenia oświadczenia. 

 

 

Burmistrz Stawiszyna  

/-/ Justyna Urbaniak 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON Gminie 

2. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy 

3. Uchwała ws. powołania Skarbnika 

4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 

5. Wykazu spółek, w których JST posiada udziały wraz z podaniem numeru REGON 

6. Opinia RIO ws. możliwości spłaty kredytu – jeżeli nie została jeszcze wydana to proszę o 

informację jaki jest przybliżony termin jej otrzymania. 

7. Uchwała budżetowa na 2018r. nr XLI/219/2017 z dnia 28.12.2017r. 

8. Uchwała WPF na lata 2018-2024 nr XLI/220/2017 z dnia 28.12.2017r. 

9. Sprawozdanie RB-N za IVQ2016r., RB-N za IVQ2017r., RB-N za IIIQ2018 

10. Uchwała RM ws. wykonania budżetu Gminy za 2016r. 

11. Uchwała RM ws. wykonania budżetu Gminy za 2017r. 

12. Uchwała RM ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza za 2016r. 

13. Uchwała RM ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza za 2017r. 
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