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GIŚ.271.02.2017.AS.                                                                      Mirosławiec, dnia 09.05.2017 roku.  

 

      Do Wykonawców   

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie 

i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.180.600 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy i Miasta Mirosławiec” wraz z 

wyjaśnieniami.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 05.05.2017r. następujące 

zapytania: 

Pytania dotyczące treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 16 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 

GIŚ.271.02.2017.AS.  uprzejmie proszę o dodatkowe informacje dotyczące dopuszczenia 

możliwości refinansowania kredytu, o którym mowa w pkt 21. załącznika nr 4 do SIWZ.  

Proszę o sprecyzowanie na czym konkretnie ma polegać refinansowanie kredytu. 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający informuje o możliwości refinansowania kredytu, czyli zaciągnięcia nowego na 

spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.  

 

Pytanie nr 17 

W załączniku nr 5 do SIWZ w pkt. 14, winna nastąpić zmiana w zapisie – słowo „miesiąc 

obrachunkowy” zamienić na „kwartał obrachunkowy”. 

Odpowiedź nr 17 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 4 i 5 do SIWZ w pkt 14. 

Zmiana SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 18 

W załączniku nr 5 do SIWZ w pkt. 23 – począwszy od 26.11.2015 r. nie obowiązuje 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe. 

Istnieje możliwość złożenia Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. – 

dokument w formie aktu notarialnego ( płatny).  Proszę zatem o informację, czy dopuszczacie 

Państwo tę formę zabezpieczenia, czy nie. 

Odpowiedź nr 18 

Odpowiedź na niniejsze zapytanie zostało już udzielone przez Zamawiającego w piśmie do 

Wykonawców z dnia 05.05.2017r. – pytanie nr 2. Niniejsze pismo zostało przesłane do 

Wykonawców, jak również jest umieszczone na stronie BIP Zamawiającego. 
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Pytanie nr 19 

Proszę o podanie danych dotyczących: akcji, udziałów w innych podmiotach 

Odpowiedź nr 19 

 
Nazwa  podmiotu Wartość  udziałów 

w tys zł 

% w ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

%  udział  w  kapitale 

podmiotu 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 

(ZECWiK) 

7.313,5 100 % 100 % 

Spółka „Mira” z o.o. 0,4 - - 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” 

0,25 - - 

 

Pytanie nr 20 

Proszę o podanie danych dotyczących: kontaktów bankowych, transakcji z ryzykiem 

kredytowym, forfaitingu, papierów wartościowych, zabezpieczeń dotyczących zobowiązań. 

Odpowiedź nr 20 

1. Nazwa banku prowadzącego rachunek podstawowy: Spółdzielczy Bank Ludowy w 

Złotowie Oddział w Mirosławcu (SBL). 

2. Banki z którymi Gmina i Miasto Mirosławiec współpracuje: Bank Gospodarstwa 

Krajowego O/Szczecin (BGK), Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Koszalin (BOŚ). 

3. Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), 

w tym pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień: 30.04.2017r. 
Lp Kredytodawca Rodzaj 

transakcji 

kwota 

udzielona 

Waluta Zadłużenie 

ogółem 

Zadłużenie 

w tys  

przetermin. 

zł 

Data 

początkowa 

Data 

zakończenia 

   w tys  w tys zł kapitał odsetki   

1 BGK kredyt 1.700,00 PLN 519,44 - - 04.08.2010 31.12.2019 

2 BOŚ kredyt 3.490,00 PLN 872,51 - - 18.09.2009 30.06.2019 

3 BOŚ kredyt 800,00 PLN 133,34 - - 20.11.2008 30.09.2018 

4. Gmina i Miasto Mirosławiec nie korzysta z forfaitingu. 

5. Gmina i Miasto Mirosławiec nie wyemitowała papierów wierzycielskich. 

6. Zabezpieczenia dotyczące zobowiązań: 
Transakcja Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia 

w tys zł 

Waluta 

ad. 3. 1) 

 

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji 

3.400 PLN 

ad. 3. 2) 

 

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji 

5.235 PLN 

ad. 3. 3) 

 

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji 

1.200 PLN 

 

Pytanie nr 21 

Proszę o podanie danych dotyczących: udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, 

weksli własnych i innych zobowiązań pozabilansowych. 
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Odpowiedź nr 21 

Podmiot Regon / Pesel  

NIP 

Rodzaj zobowiązania Wysokość 

zobowiązania  

w tys zł 

Waluta Okres od - do 

Zakład Energetyki Cieplnej 

Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Mirosławcu 

(ZECWiK) 

570106560 poręczenie 995,12 PLN 01.05.2017-

26.02.2021 r. 

 7650006353     

 
 

               Z poważaniem 

                                                                                                      /-/Burmistrz Mirosławca 


