
Jastrowie, dnia 14.10.2019r. 

Gmina i Miasto Jastrowie      

Znak sprawy FN.3051.2.2019 
    Dla wszystkich oferentów 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania  do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości  2.900.000 zł  przedstawia 

pytanie i stosowną odpowiedzi: 

 
1.        Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:  

Nazwa podmiotu REGON 
Wartość udziałów  

[w tys. PLN] 
% udziałów w kapitale 

podmiotu 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług 

Komunalnych sp. z o.o. w Jastrowiu 

570347015 9 658 000 100 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 

o. o w Jastrowiu 

570791359 1 029 000 100 

    

 
2.        Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:  

Podmiot, za który 

udzielono  
poręczenia/gwarancji 

Beneficjent 

poręczenia/gwarancji 
Rodzaj poręczenia 

lub gwarancji 
Ostateczny termin 

spłaty 
Aktualne 

zaangażowanie 

 
3.        Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:  

Podmiot/osoba, której 

udzielono  
pożyczki 

Data udzielenia 

pożyczki 
Ostateczny termin 

spłaty pożyczki 
Kwota udzielonej pożyczki  

[w tys. PLN] 

 
4.        Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):  

Podmiot, wobec 

którego istnieje 

zobowiązanie 

Tytuł 

zobowiązania 

Kwota 

zobowiązania 

pozostała do spłaty  
[w tys. PLN] 

Data 

powstania 

zobowiązania 

Data 

wygaśnięcia 

zobowiązania 
Zabezpieczenia 

 
5.        Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:  

Agent/gwarant 

emisji 
Rodzaj 

zobowiązania 
Okres emisji  

[od – do] 
Wartość emisji Zaangażowanie 

Zabezpieczenia 

[rodzaj/kwota] 



 
6.        Umowy zawarte przez JST:  

Opis Kwota zadłużenia 
Termin wykupu 

wierzytelności 

Termin 

obowiązywania 

umów 

Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji  
(jako dłużnik) 

   

Umowy leasingu (również leasing zwrotny)    

Umowy podpisane w ramach partnerstwa 

publiczno - prywatnego 
   

Umowy z odroczonym terminem płatności 

dłuższym niż 1 rok, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do 

państwowego długu publicznego  
(Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) 

   

 
7.        Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:  

Umowa wsparcia Podmiot wspierany Kwota wsparcia 

Zadłużenie 

podmiotu 

zabezpieczonego 

umową wsparcia 

    

    

    

 
8.        Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą 

realizowane                            z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?  

Gmina i Miasto Jastrowie zgodnie z Uchwałą Nr 111/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

26.09.2019r  ma zaplanowane wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.456.638,00 zł bez udziału 

środków pochodzących z budżetu UE. 

 
9.        Informacje na temat zabezpieczeń:  

Opis ODPOWIEDŹ 

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? TAK 

Czy na deklaracji wekslowej  zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? TAK 

Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia 

zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile 

dotyczy] 

NIE 

W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie 

zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile 

dotyczy]? 

TAK 



 
10.        Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest 

uzależnione                 od szczegółowości zapisów w SIWZ]  

11.1.  Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: 

a)        czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?  

b)        czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?  

c)        czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? 

d)        czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości,     

                          że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności 

kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne 

Banku?  

e)        czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? 

Odp. Do pkt 11.1 Gmina i Miasto Jastrowie określiła spłatę kredytu na lata 2020-2031. Przewidywany okres 

spłaty wynosi 12 lat. Na tym etapie trudne jest jednoznaczne określenie czy na pewno będzie potrzebna 

zmiana harmonogramu spłaty kredytu. Duży wpływ na wprowadzenie zmian będą miały zmiany przepisów 

prawa i polityki państwa. 

 

11.2.  Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to: 

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?  

Odp: Zamawiający widzi możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

wyłącznie w przypadkach wymienionych w pkt 21 ppkt 8 od 1 do 5 SIWZ bez dodatkowych 

warunków.  

wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] 

 

11.        Czy do wyliczenia ceny w ofercie należy przyjąć jednorazową wypłatę w dniu 01.11.2019r. (dzień wolny) 

w kwocie 2 900 000,00 PLN, czy wypłatę w transzach: pierwsza 1 000 000,00 PLN w dniu 01.11.2019r. (dzień 

wolny), druga transza 1 900 000,00 PLN w dniu 01.12.2019r (dzień wolny) ? 

Odp. Do  wyliczenia ceny w ofercie należy przyjąć pierwsza transza 1 000 000,00 PLN w dniu 01.11.2019r. 

(dzień wolny), druga transza 1 900 000,00 PLN w dniu 01.12.2019r (dzień wolny) 
12.        Czy do obliczania odsetek ma zostać przyjęty kalendarz rzeczywisty 365/366, czy należy przyjąć że każdy 

rok ma 365 dni ?  

Odp. Zamawiający w SIWZ w punkcie 21 podpunkt 4 określił  jaki należy przyjąć kalendarz odsetek i ten 

sam kalendarz powinien być zastosowany w umowie.  

Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu kalendarz odsetek obowiązujący w 

banku oferującym kredyt. 

 
13.        Ponadto prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:  
1)        Uchwała Rady w sprawie upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek. 

Odp. Uchwała Nr 70/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy 

i miasta na rok 2019 § 8. 

2)        Dokument o wyborze Burmistrza.  

Odp. W BIP w zakładce Burmistrz – Podstawy prawne działania, kompetencje umieszczono 

zaświadczenie o bezpośrednim wyborze burmistrza. 
3)        Uchwała o powołaniu Skarbnika.  



Odp. W zakładce Burmistrz – Władze Gminy przy stanowisku Skarbnika podano informację - powołana 

uchwałą Nr 212/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001r 

 
4)        Statut Gminy. 

Odp.  W zakładce Rada Miejska – podstawy prawne działania, kompetencje umieszczony jest statut 

gminy. 
5)        Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.  

Odp.  W zakładce Jednostki organizacyjne w Gminie i Mieście Jastrowie – Urząd Gminy i Miasta 

Jastrowie -  podstawy prawne działania 
6)        Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy.  

Odp.  Uchwała Nr 111/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian budżetu 

gminy i miasta na rok 2019 

7)        Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej  

Odp. Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10.06.2019r. w sprawie zmiany 

WPF Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019-2031 

8)        Sprawozdań: Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z z wykonania budżetu za 2018 rok oraz II kwartał 2019 

roku  

Odp. Na stronie bip.jastrowie.pl  w zakładce jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Jastrowie – 

Urząd Gminy i Miasta są zamieszczone sprawozdania z wykonania budżetu 

 
9)  Opinię RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019.          

Odp. Na stronie bip.jastrowie.pl w zakładce dostęp do innych informacji publicznych – Opinie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przy ogłoszeniu o przetargu na kredyt umieszczona jest 

opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

 

       Z poważaniem 

 

 


