
BZP.341-95/2008                                       Swarzędz, dnia 09.12.2008 r.
dot.  zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego na 
pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta 
i Gminy Swarzędz w 2008 roku.

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, (...), jako uczestnik przetargu, zwraca się z 
prośbą o  analizę poniżej  zamieszczonych zapisów,  które  mogą  znaleźć się w umowie kredytowej i  
odpowiedź, czy są one przez Państwa do zaakceptowania.
„Obowiązki Kredytobiorcy związane z wymogami KfW, BRRE i KE
Zważywszy,  że  kredyt  uzyskany przez Kredytobiorcę  w (...,  może  zostać  zrefinansowany ze  środków 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, zwanego dalej „KfW" oraz Banku  Rozwoju Rady Europy zwanego dalej 
„BRRE", przy współudziale Komisji Europejskiej, zwanej dalej „KE", Kredytobiorca;
.1 zobowiązuje  się  zezwolić  na  dokonywanie  inspekcji  przez  KfW,  BRRE  i  K£  lub  upoważnionych

przedstawicieli  KE,  jak  również  przez  Europejski  Trybunał  Obrachunkowy  ("ETO"),  mających
na celu weryfikację wykorzystania finansowania pochodzącego ze środków KfW', BRRE i KE;

.2 wyraża  zgodę  na  przekazywanie  do  KfW,  BRRE  i  KE  lub  upoważnionych  przedstawicieli  KE
oraz  ETO  wszelkich  informacji   dotyczących  treści  umowy  kredytowej   lub jakiejkolwiek
informacji otrzymanej w związku z umową kredytową,

.3 oświadcza,  że  przestrzega  obowiązujących  przepisów  prawnych  i  norm  dotyczących  ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa i  higieny pracy wynikających z ustawodawstwa polskiego oraz 
regulacji UE"

Współpraca (...) z instytucjami, o których mowa powyżej, oraz zamieszczenie powyższych zapisów w 
umowie  kredytowej  umożliwia  złożenie  wniosku  przez  (...)  w  imieniu  Kredytobiorcy,  do  tychże 
instytucji, celem pozyskania dofinansowania kosztu odsetek udzielonego produktu kredytowego.
Kredytobiorca nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, ani negatywnych konsekwencji. Ponadto  
Kredytobiorca nie jest również w żaden sposób zaangażowany w procedurę pozyskania środków na 
zrefinansowanie kredytu.
Pozytywna  akceptacja  KfW,  BRR£  i  KE  umożliwia  zaproponowanie  korzystniejszych  warunków 
finansowych udzielonego produktu kredytowego. Tym niemniej, już na etapie składania oferty (...) 
może  zaproponować  bardzo  korzystne  warunki  finansowania  potrzeb  Miasta  i  Gminy  Swarzędz, 
jednocześnie gwarantując ich niezmienność w całym okresie kredytowania, niezależnie od decyzji KfW,  
BRRE czy KE,
Kredytobiorca jest informowany o ewentualnej pozytywnej decyzji wyżej wymienionych podmiotów w 
zakresie dofinansowania kredytu inwestycyjnego udzielonego przez (...). Jednocześnie, powyższy fakt  
jest znakomitą możliwością promocji działań organów Miasta i Gminy Swarzędz, objawiającą się w 
fakcie pozyskania źródeł finansowania na niezmiernie korzystnych warunkach cenowych. Dodatkowo,  
możliwe wizytacje na przeprowadzanych inwestycjach przedstawicieli Komisji Europejskiej czy KfW lub 
Banku Rozwoju Rady Europy stanowi doskonałą możliwość uwidaczniania działalności inwestycyjnej  
jednostki samorządu terytorialnego.”
Odpowiedz nr 1
Powyższe  zapisy  nie  są  możliwe  do  zaakceptowania  przez  Wnioskodawcę.
Zapytanie nr 2
„Na podstawie informacji zawartej w pkt 12 Rozdziału 2 SIWZ, uprzejmie prosimy o doręczenie do (...)  
niżej wymienionych dokumentów (informacji):

1. Sprawozdania  RB-Z,  Rb-N  i  Rb-NDS  z  wykonania  budżetu  za  I,  II  i  III  kwartał  2008
roku,

2. Prognozy dochodów gminy na okres kredytowania, tj, 2008-2010,
3. Informacji  o  aktualnie  udzielonych  i  spłacanych  przez  Zamawiającego  kredytach

bankowych, z uwzględnieniem danych jak niżej:



a) Nazwa banku kredytującego/instytucji kredytującej,
b) Rodzaj kredytu (krótkoterminowy/średnioterminowy/długoterminowy),
c) Przeznaczenie kredytu,
d) Zabezpieczenie kredytu,
e) Okres ważności umowy kredytowej,
f) Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.09.2008 r.

Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy - zgodnie z  
treścią art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z 
póź.zm.).  Zgodnie  z  art.  70  ust.  Powyższej  ustawy-Kredytobiorca  jest  obowiązany  umożliwić 
podejmowanie  przez  bank  czynności  związanych  z  oceną sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  oraz 
kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.”
Odpowiedz nr 2
Ad.1-3a-e. Wyżej wymienione informacje przedstawione za pomocą załączników zamieszczonych na 
stronie http://bip.swarzedz.eu odpowiedzi wraz z dokumentacją.
Ad.3.f Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z za III kwartał 2008 r. zobowiązania pozostałe do spłaty na 
dzień 30 września 2008 roku wynoszą 1.370.398,43 zł.
Zapytanie nr 3
„Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  nast.  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych  (Dz.U. 223 poz 1655 z póz. zm.), proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej: SIWZ) w następującym zakresie:
1) W Rozdziale 1 SIWZ w pkt. 7.2. Zamawiający zawarł informację, iż „Stawki i ceny wymienione 
przez  Wykonawcę  są  stawkami  i  cenami  stałymi  w  okresie  realizacji  umowy  i  nie  będą 
podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji."

a) Co  Zamawiający   rozumie  pod   pojęciem   „Stawki"?   Co jest  częścią  składową
Stawki/Stawek?

b) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ceny"? Co jest częścią składową Ceny?
c) Czy  Zamawiający  oczekuje  stałego oprocentowania  w  całym okresie  kredytowania,

przy założeniu, że oprocentowanie składa się ze stopy bazowej powiększonej o marżę
Banku?

2)  W  Rozdziale  I  SIWZ  w  pakt.  8.5  Zamawiający  zawarł  informację,  iż  „Na  cenę  ofertową 
składają  się:  oprocentowanie  kredytu,  prowizja  przygotowawcza  i  marża.  Wartość  kryterium 
(cena) stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w podkryteriach."

a) Co Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem „oprocentowanie  kredytu"?  Co  jest  częścią
składową oprocentowania  kredytu?  Czy jest   to  zmienna   stawka  WIBOR   1M
powiększona o marżę Banku?

b) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „marża"? Co jest częścią marży?
c) W jakim celu  Zamawiający  dokonał  rozdzielenia  oprocentowania  i  marży  w  dwóch

oddzielnych    pozycjach    SIWZ    oraz    dokonuje    oddzielnej    oceny    kryterium
oprocentowania i marży (pkt. 8.5.1 i 8.5.3 Rozdziału 1 SIWZ)?

d) Czy Zamawiający akceptuje, iż  kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy
procentowanej w całym okresie kredytowania, opartej  o aktualną stawkę WIBOR 1M
oraz powiększony o marżę Banku?

3)  W  Rozdziale  2  SIWZ  w  pkt.  3  Zamawiający  zawarł  informację,  iż:  „Okres  kredytowania  
ustala się na 2 lata z okresem spłaty kapitału i odsetek od 2009 roku do 2010 roku."

a) Czy Zamawiający zakłada, iż spłata kredytu nastąpi w okresie 24 miesięcy liczone od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku w następującej formie - 24 raty
kapitałowe po 250.000 złotych, każda powiększona o koszt odsetek kredytowych?

b) W który  dzień  miesiąca  będzie  przypadał termin   płatności   raty  kapitałowo  -
odsetkowej?

c) Jeżeli  termin  płatności  raty  kapitałowo-odsetkowej  będzie  wypadał  w  dzień  wolny  od
pracy, czy Zamawiający akceptuje spłatę w dzień poprzedzający ten dzień wolny?

d) Jeżeli  termin  płatności  raty  kapitałowo-odsetkowej  będzie  wypadał  w  dzień  wolny  od
pracy, czy Zamawiający akceptuje spłatę w dzień następujący po tym dniu wolnym?”

Odpowiedz nr 3
Ad.1.a. WIBOR – jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Dla 
potrzeb  obliczenia  oferty  „Stawki”  należy  przyjąć  wartość  stałą  WIBOR.  W czasie  trwania  umowy 
przyjmujemy WIBOR zmienny.
Ad.1.b. Dla potrzeb obliczenia oferty „Ceny” należy przyjąć wartość stałą WIBOR. W czasie trwania 
umowy  przyjmujemy  WIBOR  zmienny.  Na  ceną  ofertową  składają  się:  oprocentowanie  kredytu, 
prowizja przygotowawcza i marża. 

http://bip.swarzedz.eu/


Ad.1.c. Dla celów obliczenia oferty ceny i stawki należy przyjąć wartość stałą. W czasie trwania umowy 
przyjmujemy WIBOR zmienny.
Ad.2.a. Pod pojęciem oprocentowanie kredytu należy rozumieć WIBOR 1M z dnia 19.11.2008 r.  tj. 
6,45% + inne opłaty pobierane przez Bank. 
Ad.2.b. Marża jest to określona cyfrowa wartość niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Ad.2.c. Rozdzielenie oprocentowania kredytu i marży ma na celu ukazanie, że na cenę kredytu ma 
wpływ nie tylko wielkość marży Banku, ale również sposób liczenia wielkości oprocentowania kredytu.
Ad.2.d. W czasie trwania umowy należy przyjąć stawkę WIBOR jako zmienną, natomiast marżę jako 
stałą.
Ad.3.a. Spłata kredytu nastąpi w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 
grudnia  2010  roku,  w  24  ratach  kapitałowych  po  250.000  zł  powiększonych  o  koszty  odsetek 
kapitałowych. 
Ad.3.b.  Termin  płatności  raty  kapitałowo-odsetkowej  przypadać  będzie  na  ostatni  dzień  każdego 
miesiąca. 
Ad.3.c. Nie.
Ad.3.d. Jeżeli termin płatności raty będzie wypadać w dzień wolny od pracy, należy przyjąć za dzień 
spłaty dzień następujący po tym dniu wolnym.
Zapytanie nr 4
W  nawiązaniu  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  zamieszczonego  na  stronie  internetowej 
www.bip.  swarzedz.eu   dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości  
6000.000,00 zł  przeznaczonego  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetowego  w  2008  r. 
zwracamy  się z uprzejmą prośbą o nadesłanie następujących materiałów uzupełniających warunkujących 
prawidłową ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej:
1. zaświadczenie o nadaniu nr REGON
2. wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST /z uwzględnieniem nazwy, numeru  
REGON i NIP/
3.  wykazu  instytucji,  w  których  Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  korzysta  z  kredytów  i/lub  
pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)
4. sprawozdania z wykonania budżetu za wrzesień 2008r. 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:
- czy Gmina przed podpisaniem umowy kredytu podejmie uchwałę odnośnie zabezpieczenia kredytu  
w postaci weksla in blanco?
- w jakim dniu założyć wypłatę kredytu do obliczenia ceny oferty?
- czy spłata będzie w równych ratach kapitałowych po 250.000zł. w ostatnim dniu każdego miesiąca? 
- jaka liczbę dni w miesiącu i w roku przyjąć do obliczenia ceny oferty?
- czy w formularzu ofertowym  w pkt 1 oprocentowanie kredytu oznacza WIBOR 1M z 19.11.2008r. w 
wysokości 6,45%?
Odpowiedz nr 4
Ad.1. Wyżej wymieniona informacja przedstawiona za pomocą załączników zamieszczonych na stronie 
http://bip.swarzedz.eu odpowiedzi wraz z dokumentacją.
Ad.2. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST:

1. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
NIP 777-17-40-193 
REGON 630776997
2. AQUANET S.A.
NIP 777-00-03-274
REGON 630999119
3. AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
NIP 781-16-96-921
REGON 634234218
4. BAZAR SWARZĘDZKI S.C.
NIP 782-00-07-223
REGON 630097227
5. Szkoła Podstawowa Nr 1
NIP 777-18-97-931
REGON 001225592
6. Szkoła Podstawowa Nr 4
NIP 777-227-48-30
REGON 001392090
7. Szkoła Podstawowa Nr 5

http://bip.swarzedz.eu/
http://www.bip./


NIP 777-227-48-30
REGON 001392090
8. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
NIP 777-18-05-001
REGON 001225623
9. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
NIP 777-180-49-58
REGON 001225646
10. Zespół Szkół w Paczkowie
NIP 777-27-82-785
REGON 634596134
11. Gimnazjum Nr 2
NIP 777-23-89-970
REGON 6369617272
12. Gimnazjum Nr 3
NIP 777-23-83-097
REGON 639610991
13. Gimnazjum w Zalasewie
NIP 777-23-90-803
REGON 639617250
14. Przedszkole Nr 1
NIP 777-18-86-287
REGON 632049451
15. Przedszkole Nr 2
NIP 777-17-90-920
REGON 632049400
16. Przedszkole Nr 3
NIP 777-18-21-715
REGON 632049362
17. Przedszkole Nr 4
NIP 777-25-16-285
REGON 639798724
18. Przedszkole Nr 5
NIP 777-18-98-238
REGON 632049385
19. Przedszkole W Kobylnicy
NIP 777-21-49-527
REGON 632049422
20. Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP 777-140-15-74
REGON 631 000 187
21. Biblioteka Publiczna
NIP 777-26-47-403
REGON 00979685
22. Ośrodek Kultury
NIP 777-17-93-255
REGON 000753870
23. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
NIP 777-26-60-800
REGON 300962712
24. Zakład Gospodarki Komunalnej
NIP 777-00-21-183
REGON 632025580

Ad.3.  Wykaz  instytucji,  w  których  Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  korzysta  z  kredytów i/lub 
pożyczek:

1) BRE BANK HIPOTECZNY S.A.
2) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
3) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyżej  wymienione  informacje  przedstawione  za  pomocą  załączników  zamieszczonych  na  stronie 
http://bip.swarzedz.eu odpowiedzi wraz z dokumentacją.

http://bip.swarzedz.eu/


Ad.4. Wyżej wymienione informacje przedstawione za pomocą załączników zamieszczonych na stronie 
http://bip.swarzedz.pl

a. Zgodnie z SIWZ rozdział 2 pkt. 11. 
b. Wypłata kredytu nastąpi w dniu 29.12.2008 r.
c. Tak.
d. Należy przyjąć 360 dni w roku po 30 dni w każdym miesiącu.
e. Tak. 

Zapytanie nr 5
Z uwagi na wstępne zainteresowanie w/w przetargiem przez (...) zwracamy się z prośbą o odpowiedź  
na poniższe pytania:
1.   Czy oprocentowanie kredytu będzie zmienne czy stałe?
2.   Jaką datę uruchomienia kredytu (służącą do porównania ofert) należy przyjąć w celu prawidłowego 
wyliczenia ceny ofertowej?
3.  Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „oprocentowanie kredytu" będącego jednym z podkryteriów 
oceny  ofert?  Czy  jest  to  WIBOR  1M  +  marża  Banku,  czy  też  sam  WIBOR    1M?    Ponieważ  
Zamawiający  określił,   że   cenę  ofertową służącą do porównania ofert należy wyliczyć wg stawki  
WIBOR 1M z dnia 19.11.2008 r. tj. 6,45%, przyjęcie „oprocentowania kredytu" jako stawki WIBOR 1M 
oznacza, że wszyscy Wykonawcy otrzymają maksymalną liczbę punktów za to podkryterium.
Odpowiedz nr 5
Ad.1. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, a marża będzie stała.
Ad.2. Wypłata kredytu nastąpi w dniu 29.12.2008 r.
Ad.3. Pod pojęciem oprocentowanie kredytu należy rozumieć WIBOR 1M z dnia 19.11.2008 r. tj. 6,45% 
+ inne opłaty pobierane przez Bank. 
Zapytanie nr 6
„Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Prawo Bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 
z póź. zm.), uprzejmie prosimy o doręczenie do (...) niżej wymienionych dokumentów (informacji):
a) Sprawozdania RB-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za IV kwartał 2006 rok;
b) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w formie opisowej;
c) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2006 rok;
d) Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2006 roku.
Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy – zgodnie z  
treścią art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Prawo Bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z 
póź.zm.).  Zgodnie  z  art.  70  Powyższej  ustawy- Kredytobiorca  jest  obowiązany  umożliwić 
podejmowanie  przez  bank  czynności  związanych  z  oceną  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  oraz  
kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
Odpowiedź na powyższe pytania prosimy doręczyć na nr fax(...) lub w formie elektronicznej na email:  
(...) oraz listownie na adres korespondencyjny: (...)”
Odpowiedz nr 6
Wyżej  wymienione  informacje  przedstawione  za  pomocą  załączników  zamieszczonych  na  stronie 
http://bip.swarzedz.eu odpowiedzi wraz z dokumentacją.

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i  art.  38 ust.  6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 12 .  12 .  2008r, do godz.  10:00 (pokój 202).  Otwarcie  ofert nastąpi dnia 
12 . 12 . 2008r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w oznaczeniach 
składanych ofert przetargowych.

..................................................................
                  (podpis Kierownika zamawiającego)
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