
            
 
 
  FN.271.1.2017                                                                                     Tarnów, dnia  3 sierpnia 2017 r. 

 
 
 

 

    Dotyczy: postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego     

do kwoty  6 966 949,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2017 

rok 

                W związku z zapytaniami wykonawców dotyczących treści SIWZ w w/w postępowaniu 

przetargowym Gmina Tarnów wyjaśnia co następuje: 

  
 

                  

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 
         

1 
Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 
777 k.p.c. i czy Paostwo pokryjecie koszty sporządzenia aktu notarialnego? 

nie 

  

2 
Czy do naliczania wysokości odsetek – w umowie kredytu - należy przyjąd, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni czy też 
kalendarz rzeczywisty? 

Kalendarz 
rzeczywisty wg 
harmonogramu 
wynikającego z 
załącznika nr.1a 

 
3 Czy do naliczania wysokości odsetek przyjęta stawka bazowa 1M będzie się zmieniad w okresach 1 miesięcznych? tak  

4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę  na to, by odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do 
dnia poprzedzającego jego spłatę ? 

tak 
 

5 
Prosimy o potwierdzenie, czy spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzieo roboczy 
każdego miesiąca, począwszy od 28.02.2018 r. 

tak 
 

6 
Prosimy o potwierdzenie, czy spłata pierwszych odsetek od kredytu za rok 2017 będzie płatna jednorazowo do dnia 
31.12.2017 r. (wskazany dzieo – 31.12.2017r. - do zapłaty odsetek jest dniem wolnym)? 

tak 
 

7 
Czy wyrażacie Paostwo zgodę na to, by harmonogram spłat rat kapitałowych określony w SIWZ w opisie sposobu obliczenia 
ceny – obowiązywał w umowie kredytowej (pod warunkiem pełnego wykorzystania kredytu)? 

tak 
 

8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę do przedkładania sprawozdao kwartalnych z wykonania budżetu:  Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, 
Rb-28S w okresie kredytowania w sytuacji, gdy nie zostaną one opublikowane na stronie BIP Zamawiającego? 

tak 
 

9 Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu 29.12.2017  

10 
W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: niewykorzystania pełnej kwoty kredytu – prosimy o informację czy w tej w 
sytuacji, raty kredytu, zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu, czy też niewykorzystana częśd kredytu 
zostanie zaliczona w poczet spłat ostatnich rat kredytu  poczynając od ostatniej raty? 

  

 
Raty kredytu zostaną pomniejszone proporcjonalnie 

  

11 

W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanych dotacjami z UE, prosimy o informację, 
czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 
2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. 

  



 
Nie dotyczy 

   

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzieo sporządzania odpowiedzi) 

 

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Paostwa za pośrednictwem komornika 
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

nie 

2 
Prosimy o informację, czy posiadają Paostwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 
zaległych zobowiązao wobec ZUS i US (w tys. PLN): 

Gmina nie 
posiada 

zobowiązao 
wobec ZUS i US 

3 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 
wykonawczemu reprezentującemu Paostwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 

Nie było takiej 
uchwały 

4 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Paostwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartośd zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 35 050 807,56 

wartośd nominalna wymagalnych zobowiązao z tytułu poręczeo i gwarancji (w tys. PLN): - 

wartośd nominalna niewymagalnych zobowiązao z tytułu poręczeo i gwarancji (w tys. PLN): - 

wartośd kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu paostwa (w tys. PLN): 

531 128,41 

wartośd kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

- 

 
 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem 

         

 

Pytanie do klienta 
Odpowiedź 

klienta 

1 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Paostwo zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego Paostwo byli podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

tj. Paostwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

Nie było 
takich 

zdarzeo 

 

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdao finansowych 
 

 
Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 

Prosimy o wyjaśnienie 
głównych przyczyn spadku 
wartości wydatków bieżących 
planowanych do poniesienia 
od 2018 roku do 2020 roku w 
stosunku do zaplanowanych na 
rok bieżący 

W roku 2018 planuje się wydatki niższe w porównaniu do roku 2017 z uwagi na 
stopniowo wdrażane oszczędności wydatków w zakresie ponoszonych kosztów 
energii elektrycznej (założenie baterii fotowoltaicznych oraz montaż urządzeo do 
oszczędzania energii oświetlenia drogowego) ograniczenie usług obcych w 
zakresie remontów, ograniczenie zakupów związanych ze statutową 
działalnością jednostek objętych budżetem gminy i restrukturyzacja 
budżetowych jednostek oświatowych. 

2 

Prosimy o przedstawienie 
założeo, których skutkiem jest 
spadek prognozowanych od 
2018r.  wartości pozycji 
"Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne wynagrodzeo" w 
stosunku do zaplanowanych na 
rok bieżący 

Zmniejszenie wartości prognozowanych w pozycji „Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeo” na rok 2018 spowodowane jest planowanymi 
ograniczeniami wydatków w tej grupie. 

 



Dokumenty 

   

W załączeniu składamy  następujące dokumenty
 

Lp. Rodzaj dokumentu 

1 
Opinie RIO w sprawie  przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2017  (o ile 
została już wydana)  

 
 
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem  faktycznym i 
prawnym potwierdzamy własnoręcznym podpisem 
 
 
 
za klienta 
osoba/y upoważniona/e 
(imię i nazwisko) 

data  
(rrrr-mm-dd) 

  
podpis osoby/ób 
upoważnionej/ych 

 



Wykaz zaangażowao klienta 

                  

   
Kwoty zaangażowao prezentowane są w PLN według stanu na dzieo (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakooczony i rozliczony miesiąc: 2017-06-30 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 
factoringowa) 

Waluta 
zadłużenia 

Typ długu  (kredyt, wykup 
wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone 
poręczenie, udzielona gwarancja, list 

patronacki) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Kwota bieżącego 
zadłużenia 

(bilans)
1
 

Kwota pozostałego 
zadłużenia 

(pozabilans)
2
 

Data całkowitej spłaty 

1 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Tarnów PLN Kredyt długoterminowy  24.08.2011 4 061 306,00 2 278 694,00 31.12.2019 

2 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Tarnów PLN Kredyt długoterminowy  29.10.2012 2 974 000,00 3 676 000,00 31.12.2021 

3 ING Bank Śląski S.A   O/Nowy Sącz PLN Kredyt długoterminowy  21.10.2013 2 212 800,00 5 037 200,00 31.12.2022 

4 ING Bank Śląski S.A   O/Nowy Sącz PLN  Kredyt długoterminowy   21.07.2014 714 990,00 7 898 924,56 31.12.2023 

5 ING Bank Śląski  S.A   O/Tarnów PLN  Kredyt długoterminowy    13.07.2015 417 878,00 4 282 122,00 31.12.2024 

6 Bank Polskiej Spółdzielczości   S.A O/Tarnów PLN Kredyt długoterminowy    06.07.2016 0,00 2 800 000,00 `31.12.2025 

7 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie  
 PLN Pożyczka  29.09.2010 898 084,00 449 064,04 31.03.2020 

8 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie     
 PLN Pożyczka  04.10.2012 42 770,00 73 260,00 30.09.2022 

9 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie      
 PLN  Pożyczka 04.10.2012 37 970,00 52 800,00 30.09.2022 

10 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie       
 PLN  Pożyczka 14.09.2012 37 152,00 41 298,00 30.06.2022 

11 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie        
 PLN  Pożyczka 16.12.2013 37 534,00 69 713,29 30.06.2023 

12 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie         
 PLN Pożyczka  14.09.2012 315 000,00 450 000,00 30.06.2022 

13 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie           
 PLN  Pożyczka 16.12.2013 39 844,00 74 012,86 30.06.2023 

14 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie            
PLN  Pożyczka  27.08.2014 61 636,32 41 090,90 30.06.2019 

15 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie             
 PLN Pożyczka  03.07.2014 140 981,52 328 956,89 30.06.2024 

16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki PLN   Pożyczka 27.11.2014 25 606,78 38 410,17 31.10.2019 

                                                           
1
 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 

2
 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji 



Wodnej w Krakowie              

17 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie               
 PLN  Pożyczka 29.07.2014 70 689,00 164 837,87 30.06.2024 

18 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie                
 PLN  Pożyczka 29.07.2014 49 260,00 197 036,65 30.09.2024 

19 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie                
PLN Pożyczka 29.07.2014 35 910,10 53 865,15 30.09.2019 

20 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie                
PLN Pożyczka 04.11.2013 212 400,00 261 149,26 30.09.2023 

21 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie                
PLN Pożyczka 27.07.2015 150 004,50 850 025,57 30.11.2025 

 
22 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie                

PLN Pożyczka 29.06.2016 15 139,75 121 118,08 30.06.2025 

Razem 12 553 955,97 28 239 579,29 
 

 


