Chojnice, dnia 12.07.2019 roku
PR.271.18.2019
Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie Gminie Chojnice kredytu
długoterminowego do wysokości 5.800.000,00 zł”
Gmina Chojnice stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) udziela wyjaśnień na przesłane pytania:

Pytania z dnia 08 lipca 2019 roku:
W związku z przedstawioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie
Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 5.800.000,00 zł”
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwracamy się z prośbą
o udzielenie dodatkowych informacji zgodnie z załącznikiem.
1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:
Nazwa podmiotu

REGON

Kujawsko Pomorski Rynek Hurtowy Bydgoszcz
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Promocja Regionu Chojnickiego
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy
Dwór

091594098
190315182
771586980
220301205

Wartość udziałów
% udziałów w
[w tys. PLN]
kapitale podmiotu
10
857
69,930
44 661,554
100

220719005

1 274,750

0,11

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej
zlecenie:
Podmiot, za który
Beneficjent
Rodzaj poręczenia
udzielono
poręczenia/gwarancji
lub gwarancji
poręczenia/gwarancji
Gminny Zakład
Bank Ochrony
Gospodarki
Poręczenie kredytu
Środowiska
Komunalnej
Zakład
Wojewódzki Fundusz
Zagospodarowania
Poręczenie kredytu
Ochrony Środowiska
Odpadów Nowy Dwór

Ostateczny
termin spłaty

Aktualne
zaangażowanie

31.03.2021 r.

2 090 000,00 zł

30.06.2025 r.

785 835,00 zł

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]

NIE DOTYCZY
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

NIE DOTYCZY
5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje
i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):
Rodzaj
zaangażowania

Nazwa banku

Ostateczny
termin spłaty

Aktualne
zaangażowanie
w PLN

Przyjęte
zabezpieczania [rodzaj
i kwota]

PATRZ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 Z DNIA 09 LIPCA 2019 ROKU
6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:
Agent/gwarant
emisji

Rodzaj
zobowiązania

Okres emisji
[od – do]

Wartość
emisji

Zaangażowanie

Zabezpieczenia
[rodzaj/kwota]

NIE DOTYCZY
7. Umowy zawarte przez JST:
Opis
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)

Kwota zadłużenia

Termin wykupu
wierzytelności
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Termin
obowiązywania
umów

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:
Umowa wsparcia

Podmiot wspierany

Kwota wsparcia

Zadłużenie
podmiotu
zabezpieczonego
umową wsparcia

Gmina Chojnice w 2019 roku zawarła umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych
z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 335.000,00 zł
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki
związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?
NIE
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do
wyliczenia wskaźnika obsługi długu?
NIE DOTYCZY
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy
JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez
JST umów wsparcia?
NIE DOTYCZY
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?
NIE DOTYCZY
9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej
wysokości i z jakiego tytułu:
Nie występują zobowiązania wymagalne
10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego
tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:
Należności: z tytułu podatków i opłat, wykupu nieruchomości na raty
Podejmowane czynności: egzekucja sądowa i komornicza
11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy
JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej
był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?
NIE DOTYCZY

12. Informacje na temat wiarygodności JST:
Opis
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne?
Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe
w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę
o podanie kwoty

ODPOWIEDŹ
NIE
NIE

KWOTA [PLN]

Opis

ODPOWIEDŹ

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania
naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem
komornika sądowego postępowania egzekucyjne?
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono
w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium
organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

NIE
NIE
NIE
NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:
Opis

ODPOWIEDŹ

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
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]
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na
ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum
Bankowego [o ile dotyczy]?

TAK
TAK
NIE
NIE

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:
14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
312 463,17 zł
14.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już
ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Minimalna kwota planowana: 2 329 078,00 zł
Kwota ogłoszonych przetargów: 1 554 473,00 zł
15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie
odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?
NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Wydłużenie okresu kredytowania poza termin 31 grudnia 2026 roku może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy oraz podjęciu uchwały przez Radę
Gminy w Chojnicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2019 roku. Bank dokona wydłużenia okresu kredytowania pod warunkiem
przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem
posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.
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?

Patrz odpowiedź powyżej.
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?
Tak.
15.2. 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?
[wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]
Przesłanki warunkujące dokonanie zmian umowy zostały opisane w projekcie umowy, który
stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zapisy
jej § 11.

Pytania z dnia 09 lipca 2019 roku:
1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona
kontrasygnata Skarbnika.
Odpowiedź:
Tak.
2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
zgodnie z art. 777 k.p.c. , co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była papierowa
dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia?
Odpowiedź:
Nie.
4. Prosimy o informację jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na sfinansowanie
deficytu a jaka na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek?
Odpowiedź:
Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu – 2 530 000,00 zł,
Kwota przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 270 000,00 zł.
5. Czy stawka WIBOR 1M z ostatniego notowania w m-cu poprzedzającym miesiąc za
który naliczane będą odsetki, będzie obowiązywała od 1-go dnia kalendarzowego
m-ca za który naliczane będą odsetki?
Odpowiedź:
Tak.

6. W związku z zawartym w projekcie umowy oraz w SIWZ zapisem o możliwości
wydłużenia okresu kredytowania poza 31.12.2026 r.
prosimy o podanie
maksymalnego okresu o jaki przewidywane jest wydłużenie terminu.
Odpowiedź:
Do 31.12.2027 roku.
7. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia
egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys.
PLN):
Odpowiedź:
Nie.
8. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe
w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań
w bankach (w tys. PLN):
Odpowiedź:
Nie.
9. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony
u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odpowiedź:
Nie.
10. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec
Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne
wszczynane na wniosek banków.
Odpowiedź:
Nie.
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:
Nie.

12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała
o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odpowiedź:
Nie.
13. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): stan na
30.06.2019 roku – 38 187,240;
 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń
i gwarancji (w tys. PLN): nie dotyczy;
 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń
i gwarancji (w tys. PLN): 2 875,835;
 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów
i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu
państwa (w tys. PLN): nie dotyczy;
 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów
i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych
źródeł (w tys. PLN): nie dotyczy.
14. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ,
prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji (…):
Odpowiedź:
Wśród podmiotów powiązanych z Gminą nie znajduje się szpital SPZOZ.
15. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej
w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji
zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej
ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak,
prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej
wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
16. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację
jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy
o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź:
Nie dotyczy.
17. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia
z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
 po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
 na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu
zwolniony.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
18. Prosimy o informację:
1. co obejmuje majątek przeznaczony do sprzedaży
w 2019 r.,
Przewidywany
2. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone wzrost dochodów ze
przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku
sprzedaży majątku w
budżetowym;
3. jaka jest łączna szacowana kwota planowana do 2019 r. w stosunku
do wykonania
uzyskania w wyniku sprzedaży majątku
w 2018 r. o 1,6 mln zł
w procedurze przetargowej,
(dynamika 320%)
4. czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna
próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

1.

Grunty;

2.

1 554 476,00 zł;

3.

2 329 078,00 zł;

4.

Nie.

19. W 2019 r. przewiduje się wzrost kwoty otrzymanych podatków i opłat o 14 mln zł
w porównaniu do roku 2018 (16 mln zł w 2018 r. i 30 mln zł w 2019 r.). Jakie
podatki ulegną podwyższeniu i co wpłynie na ten wzrost?
Odpowiedź:
Podwyższeniu ulegną stawki podatku od nieruchomości. Na wzrost dochodów
z tytułu podatków wpłynie też przybywanie nowych podmiotów do bazy
podatkowej.
20. Z czego wynika zakładane obniżenie wydatków bieżących w 2019 i w kolejnych
latach prognozy?
Odpowiedź:
Oszczędności.

21. Wykaz zaangażowań klienta

Lp.

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:
Typ długu (kredyt, wykup
Nazwa podmiotu
wierzytelności, obligacje, leasing,
Data
Kwota bieżącego
Kwota pozostałego
Waluta
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa,
factoring, pożyczka, udzielone
zawarcia
zadłużenia
zadłużenia
zadłużenia
firma factoringowa)
poręczenie, udzielona gwarancja, list
umowy
(bilans)1
(pozabilans)2
patronacki)

30.06.2019
Data całkowitej spłaty

1

PKO BP

PLN

Kredyt

25.07.2012

6.000.000

900.000

30.09.2020

2

ING Bank Śląski

PLN

Kredyt

06.11.2013

5.000.000

2.400.000

31.12.2020

3

PKO BP

PLN

Kredyt

18.07.2014

9.000.000

7.760..000

30.11.2022

4

BPS SA

PLN

Kredyt

11.04.2016

5.500.000

5.340.000

30.11.2023

5

Bank Spółdzielczy

PLN

Kredyt

02.08.2017

8.000.000

7.900.000

31.10.2025

6

ING Bank Śląski
Wojewódzki Fundusz
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
i Gospodarki Wodnej

PLN

Kredyt

27.06.2018

9.900.0000

9.900.000

31.05.2027

PLN

Pożyczka

21.07.2016

1.214.000

874.000

31.12.2021

PLN

Pożyczka

01.06.2017

1.323.240

1.173.240

31.12.2022

PLN

Pożyczka

11.12.2018

2.500.000

1.400.000

30.09.2024

PLN

Pożyczka

26.09.2018

600.000

540.000

31.12.2023

Razem

49.037.240

38.187.240

7
8
9
10

1
2

Ochrony Środowiska
Ochrony Środowiska
Ochrony Środowiska
Ochrony Środowiska

Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń igwarancji

22. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 Zaświadczenie o wyborze Wójta,
 Uchwała o powołaniu Skarbnika,
 Zmiany do uchwały WPF na 2019 r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po
31.05.2019 r.,
 Zmiany do uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z załącznikami jeżeli miały
miejsce po 31.05.2019 r.
Odpowiedź:
Dokumenty w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.
Nadto, w związku z zapisami art. 11c i art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) przedłużeniu ulega termin na składanie ofert tj. do dnia 19.07.2019 roku
do godz. 12.00 oraz w związku z tym termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 19.07.2019 roku o godz. 12.15.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany skutkowały koniecznością dokonania zmian
w ogłoszeniu o zamówieniu (podstawa prawna przywołany powyżej art. 11c ustawy
Pzp) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (podstawa prawna art. 38 ust.
4 ustawy Pzp). Przedmiotowe dokumenty po zmianach w załączeniu.
Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Z poważaniem
Wójt
dr inż. Zbigniew Szczepański

