
Karlino, dnia 27.07.2018r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.29.2018.DP - „udzielenie kredytu 
długoterminowego dla Gminy Karlino”. 
 

Gmina Karlino, jako zamawiający działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść 
zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ 
zamieszczając dodatkowe dokumenty, o których mowa w udzielonych odpowiedziach: 

 
Pytanie 1. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego proszę o przesłanie opinii RIO o możliwości 
sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej. 
Odpowiedź 1. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej 
zostaje umieszona w BIP Zamawiającego, na stronie przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu jako 
Załącznik nr 7 – Uchwała składu orzekającego Kolegium RIO w Szczecinie o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Gminy Karlino. 
 
Pytanie 2. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego proszę o przesłanie dokumentu o wyborze 
Burmistrza. 
Odpowiedź 2. Dokument o wyborze Burmistrza zostaje umieszony w BIP Zamawiającego, na stronie 
przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu w Załączniku nr 8 – Dokumenty uzupełniające. 
 
Pytanie 3. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego proszę o przesłanie dokumentów 
potwierdzających nadanie numerów NIP i Regon. 
Odpowiedź 3. Dokumenty potwierdzające nadanie numerów NIP i Regon zostają umieszone w BIP 
Zamawiającego, na stronie przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu w Załączniku nr 8 – Dokumenty 
uzupełniające. 
 
Pytanie 4. Proszę o wyjaśnienie celu kredytu - wkład krajowy na realizację zadania finansowanego 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zapis celu kredytu w opinii RIO jest inny. 
Odpowiedź 4. Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą 
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów; 
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 
 
Natomiast w art. 243 tej ustawy obliczenia ograniczenia zadłużenia j.s.t. indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia w ust3 i 3a   ograniczenia nie stosuje się do: 
 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi 
odsetkami; 
1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz 
z należnymi odsetkami i dyskontem; 
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki 
samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 
tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład 
krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a. 
3a.  Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat 
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 
w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 
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ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy 
finansowanych tymi zobowiązaniami.   
W wieloletniej prognozie finansowej  kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji włączeń z tych 
tytułów wykazuje się w poz. 5.1.1.1 i 5.1.1.2. 
Wyłączenia wykazuje się również w sprawozdawczości RB-NDS dane uzupełniające F i G. 
Dlatego kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów jest dla nas ważny na podział który wykazujemy w sprawozdawczości 
i WPF.  
 
Pytanie 5. Prosimy o informacje czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne, prosimy 
o podanie kwot. 
Odpowiedź 5. Zamawiający informuje, że nie ciążą na nim żadne zajęcia egzekucyjne. 
 
Pytanie 6. Prosimy o informacje czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania, prosimy o podanie kwot 
i z jakiego tytułu występują. 
Odpowiedź 6. Zamawiający informuje, że nie posiada żadnych zaległych zobowiązań. 
 
Pytanie 7. Prosimy o informacje czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy prowadzony był program naprawczy 
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
Odpowiedź 7. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy w stosunku do Zamawiającego nie 
był prowadzony program naprawczy. 
 
Pytanie 8. SGB-Bank SA Oddział-Finansowe Centrum Biznesu w Koszalinie zwraca się z prośbą 
o przesłanie informacji o posiadanych przez Gminę Karlino zobowiązaniach według poniższej tabeli. 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych 
papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych 
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Odpowiedź 8. Tabele z zestawieniem zobowiązań Gminy Karlino oraz udzielonych przez gminę poręczeń 
zostają umieszone w BIP Zamawiającego, na stronie przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu w Załączniku 
nr 9 – Wykaz zobowiązań gminy oraz w Załączniku nr 10 – Wykaz udzielonych poręczeń 30.06.2018 r.  
 
Pytanie 9. Zgodnie z SIWZ termin spłaty odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, 
natomiast w SIWZ nie jest powiedziane, czy raty kapitałowe też mają być płatne w ostatnim dniu roboczym 
miesiąca, w którym przypada płatność raty. Prosimy zatem o odpowiedź czy do wyliczenia ceny w ofercie 
należy założyć spłatę kapitału tak samo jak płatności odsetek w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień 
i listopad? 
Odpowiedź 9. Tak jak wskazano w SIWZ rozdział  XVIa. Planowany harmonogram spłaty rat kredytu. 
 
 
 

 Burmistrz 
Waldemar Miśko 


