
Nowe Ostrowy, 2015.05.18. 

 
 

 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.2.2015 

 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł. dla  

   Gminy Nowe Ostrowy”. 

 
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił 

się do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i 

wyjaśnieniem dot. zapisu w SIWZ: 

 

1. sprawozdania finansowe 

1) Rb-NDS sporządzone na koniec IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego 

(dokument podstawiony na stronie jest nieczytelny) oraz ostatniego kwartału aktualnego roku 
budżetowego, 

2) Rb-Z sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, 

3) Rb-27S sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, 
4) Rb-28S sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 

(sprawozdanie zbiorcze – 2 strony – oraz strona szczegółowa opisująca wydatki w dziale 757 

– obsługa długu publicznego), 

5) Rb-N sporządzone na koniec IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego 
(dokument podstawiony na stronie jest nieczytelny) oraz kwartału aktualnego roku 

budżetowego, 

6) Ostatnie sprawozdanie finansowe RB-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. 

Odpowiedź: 

Sprawozdania finansowe Ad1 ppkt 1) – 5) zamieszczono na WWW.noweostrowy.bip.org.pl 
natomiast Ad1 ppkt 6 – nie dotyczy. 

Wszystkie zamieszczone sprawozdania są czytelne. 

 

2. Opinie: 
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni 

zamknięty rok budżetowy oraz za 2013 rok 

Odpowiedź: zamieszczono na stronie gminy w zakładce Tablica ogłoszeń. 
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego 

kredytu lub pożyczki 

Odpowiedź: opinia będzie udostępniona przy podpisaniu umowy. 

 

3. Uchwały: 

1) Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy podjęta w aktualnym roku 

budżetowym (wg ostatniej uchwały zmieniającej WPF) lub projekt uchwały zmieniającej 
wieloletnią prognozę finansową (podpisany przez skarbnika i organ wykonawczy Gminy 

uwzględniający okres realizacji transakcji (dokument podstawiony na stronie jest nieczytelny).  

Odpowiedź: nie dotyczy. 
 

Ponadto zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie treści zapisu w pkt 8 część III SIWZ oraz w części 

XVI dotyczącej wydłużenia spłaty kredytu. 

W naszej ocenie literalne brzmienie tego zapisu pozostaje w sprzeczności z obowiązującą ustawą 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 28 maja 2013 roku poz. 907) jak również w przypadku 

przeniesienia do zapisów umowy skutkuje sprzecznością z art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego. 

Zgodnie z powyższym przepisem zasady i termin spłaty kredytu należą do ustawowo koniecznych 
postanowień umowy kredytowej. Przy obecnym brzmieniu pkt 8 części III SIWZ oraz w części XVI – 

zapis w tym zakresie będzie miał charakter pozorny, ponieważ Kredytobiorca będzie mógł dowolnie 

wprowadzać zmiany w tym zakresie regulując stosunek prawny z bankiem w sposób odmienny od 

http://www.noweostrowy.bip.org.pl/


przyjętego w umowie. Przy takiej konstrukcji procedura podpisania aneksu ma charakter pozorny, ma 

jedynie ukryć rzeczywisty charakter prawny zmiany umowy następujący w wyniku jednostronnej woli 

kredytobiorcy. 
Jesteśmy przekonani, że nie było intencją ogłaszającego przetarg wprowadzenie konstrukcji 

skutkującej sprzecznością z obowiązującym prawem. W naszej ocenie proponowane rozwiązanie 

można zaakceptować pod warunkiem wprowadzenia warunków granicznych, do których może 
nastąpić zmiana zasady spłaty kredytu z woli kredytobiorcy. Przykładowo przez podanie, że 

wydłużenie okresu spłaty nie może przekraczać konkretnej daty lub wskazanego okresu, przy 

określeniu również dopuszczalnych zmian w wysokości przewidzianych spłat. Takie rozwiązanie w 

naszej ocenie będzie zgodne z Prawem bankowym. Można również zapewnić jego zgodność z Ustawą 
o Zamówieniach Publicznych. 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał zgodnie z ustawami: Prawo zamówień publicznych i 
Prawo bankowe. Zasady i terminy spłaty kredytu zg. z art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego, na który 

powołuje się Wykonawca, Zamawiający szczegółowo opisał w załączniku nr 5 do siwz pn. 

Harmonogram spłaty kredytu. Zastrzeżenia Zamawiającego co do możliwości wcześniejszej lub 
wydłużonej spłaty kredytu jest tylko zastrzeżeniem a nie istotą udzielenia kredytu. Zamawiający 

określił warunki na jakich chce udzielenia kredytu a nie warunki na jakich kredytów udzielają banki. 

 

4. Pytanie: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie treści zapisu w części XVI, dotyczącego stopy bazowej: „- stopa 

bazowa  - wg WIBOR 1M obowiązujący w m-cu maju 2015 r. tj. 1,64”. 

Zgodnie z powyższym zapisem kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku 
rocznym według stopy bazowej wynoszącej 1,64. 

Z uwagi na brak dokumentów na stronie internetowej niezbędnych do oceny jednostki zwracamy się z 

prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w punkcie XVI SIWZ: 

Pierwotny zapis:  
- stopa bazowa – wg WIBOR 1M obowiązujący w m-cu maju 2015 r. tj. 1,64 

Zmieniony zapis: 

- zmienna stopa – wg WIBOR 1M. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty niezbędne do oceny na swojej stronie internetowej oraz 

wskazał adres, w związku z powyższym nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. 
 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


