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ZP.272.6.U.PN.2019 
                                                                               Chrzanów, dnia  18.10.2019r. 

WYKONAWCY 
 
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5.500.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
              
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

 Zamawiający - Powiat Chrzanowski, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, działając zgodnie z art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmian.) udziela 
odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawców z dnia 17.10.2019r. o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania 
 i udzielonej odpowiedzi.  

 

PYTANIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI I ZABEZPIECZEŃ 

           

Lp. Pytanie do klienta Odpowiedź klienta   

1 
Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Jeśli 
tak, to czy Gmina pokryje koszty ustanowienia tego zabezpieczenia? 

Oświadczenie zostanie złożone. 

Powiat NIE pokryje kosztów. 

2. W związku z zawarciem SIWZ możliwości dokonania zmian harmonogramu spłat oraz zmiany okresu kredytowania 
przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie iż wszelkie zmiany umowy kredytu wymagają formy pisemnej i będą 
wymagały zgody Banku 

TAK 

3. 
Prosimy o potwierdzenie iż określona w treści SIWZ (pkt 3, ppkt 6a) stawka WIBOR 3 M będzie ustalana na okres 
3 miesięcy. 

TAK 

4.  

Prosimy o informację czy załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy”: 

 składa się tylko z załączonych dwóch stron a w związku tym błędnie została przyjęta numeracja punktów; 
czy też: 

 nie został on załączony w całości; w takim przypadku prosimy o podłączenie kompletnego załącznika.   

W załączeniu załącznik nr 3 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ KLIENTA  
(PROSIMY O INFORMACJE ZGODNIE ZE STANEM NA DZIEŃ SPORZĄDZANIA ODPOWIEDZI) 

 

 Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 

NIE 

2 
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): 

NIE 

3 
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. 

NIE 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

NIE 

5 
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). 

NIE 

6 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): 34.170,- 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - 

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): 

- 
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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): 

- 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi 
na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy 
składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. 

 

. 

 

……………………………………… 

 (podpis kierownika Zamawiającego) 
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