
 

URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 
 

 

Przygotowała: Sylwia Jabłońska  
Zespół Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 109 
przetargi@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 
 

Milanówek, dnia 2 października 2019 r. 

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzieleniu kredytu długoterminowego Gminie 

Milanówek w wysokości 3 700 000,00 zł, znak sprawy ZP.271.22.BK.2019.JS 

WYJAŚNIENIA  

i  

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 ze zm.), w treści 

jako: „ustawa Pzp”, poniżej przekazuje treść pytań Wykonawców w przedmiocie postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego na te pytania i w konsekwencji modyfikacją treści SIWZ.  

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

Odpowiedź. NIE.  

Taka kontrasygnata jest bezprzedmiotową, ponieważ na wekslu powinny się podpisać osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej czyli Gminy, a skarbnik nie jest 

taką osobą. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

Odpowiedź: NIE. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu 

notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. 

(Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane). 

Odpowiedź: NIE. 

 

Pytanie nr 4: 

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, 

Odpowiedź:  31 grudnia 2019 roku. 

ZP.271.22.BK.2019.JS 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie nw. zamówienia 
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b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy 

o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość  

i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione,  

w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim 

uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty 

kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach 

kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej 

części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. 

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji 

analogicznego postanowienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis zostanie wprowadzony do 

umowy kredytowej.  

 

Pytanie nr 5: 

W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–

ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie 

inwestycji będących przedmiotem kredytu, 

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana 

i z jakich źródeł. 

Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

 

Pytanie nr 6: 

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. 

 

Pytanie nr 7: 

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. 

 

Pytanie nr 8: 

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. 

 

Pytanie nr 9: 

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. 

 

Pytanie nr 10: 

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. 
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Pytanie nr 11: 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu 

absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (burmistrz). 

Odpowiedź:  NIE. 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono 

w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy 

powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć burmistrza). 

Odpowiedź:  NIE. 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec 

bieżącego roku budżetowego: 

Odpowiedź:  Na podstawie tabeli WPF poz. 6 Dług – URM nr 97/X/19 z dnia 16.09.2019 r. - 

umieszczono w BIP Milanówek na stronie: 

https://www.milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2019/X/urm97/urm97_z2.pdf 

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 

Zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów, obligacji i pożyczek 26 885 PLN 

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 

NIE. 

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 

NIE. 

d) 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 o finansach publicznych z budżetu 

państwa (w tys. PLN): 

NIE 

e) 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 o finansach publicznych z innych 

źródeł (w tys. PLN): 

NIE. 

  

Pytanie nr 14: 

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez 

Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): 

Odpowiedź: Informacja jest zawarta w tabeli Załącznik Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich część 1.1 - 

umieszczono w BIP Milanówek na stronie 

https://www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-

miasta/12743-uchwala-nr-97-x-19-rmm-z-dnia-16-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-

prognozy-finansowej-miasta-milanowka-na-lata-2019-2026 

b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku 

budżetowym (w tys. PLN): 

c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 

d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku 

budżetowym (w tys. PLN): 

Odpowiedź do  b, c, d: 

https://www.milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2019/X/urm97/urm97_z2.pdf
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Złożony został wniosek pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów 

„Parkuj i Jedź” – ocena pozytywna – etap podpisywania umowy, brak wydatków na ten rok.  

Kwota projektu: 3 959 744,38 zł 

Wysokość dotacji: 3 167 795,50 zł.  

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli 

zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat 

budżetowych (w tys. PLN): 

Odpowiedź.  NIE. 

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada 

JST). 

Odpowiedź: 

1. TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. Regon 015205213 – Jst ma 25% udziałów. 

2. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Regon 145962583 – Jst ma 

100% udziałów. 

3. Spółka Akcyjna MUNICIPIUM – Jst ma mniej niż 5% - Regon brak danych. 

4. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. – Jst ma mniej niż 5% -Regon brak danych. 

5. Mazowiecka Agencja Elektryczna – Jst ma mniej niż 5%  - Regon brak danych. 

 

Pytanie nr 17: 

Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 

30.06.2019 r.? 

Odpowiedź: 

To m.in. zaległości od urzędów skarbowych (wynikające ze sprawozdań przekazywanych do Gminy 

Milanówek) oraz należności: od dłużników alimentacyjnych, z tytułu Decyzji za zajecie pasa 

drogowego, dotyczące podatków, opłaty śmieciowej, wieczystego użytkowania, grzywien i mandatów. 

 

Pytanie nr 18: 

Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? 

Odpowiedź: 

Prowadzona jest egzekucja w trybie administracyjnym oraz egzekucja w trybie cywilnym prowadzona 

przez Kancelarię Prawną. 

 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 roku oraz informację o 

przyczynach ich powstania, a także z jakiego tytułu powstały i czy zostały już uregulowane? 

Odpowiedź: 

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 243,54 zł wystąpiło na koniec 2018 roku i wynika z 

doksięgowania F-ry która wpłynęły do Referatu Budżetowo-Księgowego po terminie zapłaty – 

zobowiązanie zostało uregulowane. 
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Pytanie nr 20: 

Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2019 roku oraz 

informację o przyczynach ich powstania, a także z jakiego tytułu powstały i czy zostały już 

uregulowane? 

 

Odpowiedź: 

Kwota 654,89 zł wynika z faktury korygującej sprzedaż in-minus, ujętej w Rb-27S. Zobowiązanie 

zostało uregulowane. 

 

Pytanie nr 21: 

Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? 

Odpowiedź wg sprawozdań: 

plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku został zrealizowany w kwocie  43 651 953,63 zł tj.  

w 50,7 % planu (w tym dochody bieżące 42 267 636,80 zł), 

plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku został zrealizowany w kwocie 44 876 956,42 zł tj.  

w 50,3 % planu (w tym dochody bieżące 43 407 445,97 zł). 

 

Pytanie nr 22: 

Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018? 

Odpowiedź: w umieszonej w BIP  informacji z wykonania budżetu Gminy Milanówek za I półrocze 

2018 i 2019 jest zawarty szczegółowy opis wszystkich uzyskanych dochodów: 

2019 rok dochody opisane: 

https://www.milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2019/zbm178/11_2019-budzet_miasta-

opis_dochody_i_wydatki.pdf 

2018 rok dochody opisane: 

https://www.milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2018/zbm149/Budzet/zbm149_z11_budzet.pdf 

 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o wyjaśnienie co stanowią dochody majątkowe w latach 2019-2026 wg zmiany WPF  

z dnia 16.09.2019 r., gdyż dochody majątkowe pozycja 1.2 są inne w danych latach niż łączna suma 

pozycji 1.2.1 i 1.2.2 (dochody ze sprzedaży mienia + z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje) – prosimy o wyjaśnienie, tych rozbieżności. 

Odpowiedź: informacje podawane we wskazanych pozycjach tabeli WPF nie powinny być sumowane 

ponieważ: 

dochody majątkowe to wpływy ujmowane w § (076, 077, 078, 080, 087, 618, 620, 626, 628, 629, 630, 

631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665,666,668,625, 

634,644,645,669), 

w tym ze sprzedaży majątku to wpływy ujmowane tylko w § (077, 078, 087, 080), 

wpływy z dotacji to wpływy ujmowane w § (620, 626, 628,629,630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 

652, 653, 656,661, 662, 663, 664, 665,625,618,634,644,645). 

 

Pytanie nr 24: 

Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? 

Odpowiedź: 

m.in. wzrost kosztów bieżących związanych wykonywaniem usług na terenie miasta, prowadzenie 

programów usług społecznych dla mieszkańców Milanówka prowadzonych przez OPS, wzrost kosztów 

bieżących z tytułu odbioru odpadów komunalnych, oraz realizacja programu 500+. 

https://www.milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2019/zbm178/11_2019-budzet_miasta-opis_dochody_i_wydatki.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2019/zbm178/11_2019-budzet_miasta-opis_dochody_i_wydatki.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_zarzadzenia/2018/zbm149/Budzet/zbm149_z11_budzet.pdf
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Pytanie nr 25: 

Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2020 r.? 

Odpowiedź: 

kwota wydatków bieżących 2020 roku została wprowadzona przy tworzeniu budżetu 2019 roku czyli w 

listopadzie 2018 roku i nie była  aktualizowana. 

 

Pytanie nr 26: 

Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres 

i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie nr 27: 

Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2019-2021 mają pokrycie 

w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto 

umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)? 

Odpowiedź: 

Dotacje na zadania majątkowe wg stanu na 30 czerwca 2019 roku: 

1. pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych 

– Etap I” zaplanowano kwotę dotacji 322 230,96 zł umowa zawarta 

2. pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych 

– Etap II” zaplanowano kwotę dotacji 281 080,80 zł umowa zawarta 

3. pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) zaplanowano: w 2019 

roku kwotę dotacji 240 000,00 zł w 2020 roku kwotę dotacji 4.000 zł, w roku 2021 kwotę dotacji  

264.000,01 zł – umowa  zawarta 

4. pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu  

i pumptracka” w 2019 roku zaplanowano kwotę dotacji  105 625,00 zł – umowa zawarta; 

5.  pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w 2019 roku zaplanowano 

kwotę dotacji 258 447,08 zł – umowa zawarta; 

6. pn. ”Rozwój usług społecznych” zaplanowano kwotę dotacji 46 000 zł  z przeznaczeniem na zakup 

dwóch kontenerów mieszkalnych na „Męską Szopę” – umowa zawarta; 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, 

na zadanie pn. „Utworzenie publicznego żłobka w Milanówku” w ramach rządowego programu  

„Maluch+” w 2019 roku zaplanowano kwotę dotacji 1 560 000 zł – umowa zawarta we wrześniu 2019 

r. 

 

Pytanie nr 28: 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niższego wykonania pozycji dochodów i wydatków 

majątkowych za I półrocze 2019 roku niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu. 

Odpowiedź: 

Inwestycje nie są prowadzone w okresie zimowym (I kwartale), prowadzenie inwestycji odbywa się 

głównie w II i III kwartale, a płatności w III i IV kwartale.  Dochody majątkowe również nie wpływają 

do budżetu miasta systematycznie. Najczęściej są to środki z UE, które gmina pozyskuje po uprzednim 

wykonaniu inwestycji i przedstawieniu wniosku o płatność. 
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Pytanie nr 29: 

Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2019: 

Odpowiedź: 

Kwota zaplanowana ze sprzedaży majątku dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

a) został jednoznacznie określony? 

Odpowiedź: nie dotyczy 

b) został wyceniony? 

Odpowiedź: nie dotyczy 

 

Pytanie nr 30: 

Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 

Odpowiedź: Nie zaplanowano przetargów.  

 

Pytanie nr 31: 

 

Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze 

przetargowej? 

Odpowiedź: Nie są zaplanowane przetargi  na sprzedaż majątku w trybie przetargowym. 

 

Pytanie nr 32: 

Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? 

Odpowiedź: w roku 2019 gmina Milanówek nie wystawiała na sprzedaż żadnych nieruchomości. 

W związku z czym nie było przypadków nieskutecznych prób sprzedaży majątku. 

 

Pytanie nr 33: 

Na jakim poziomie na dzień 25.09.2019 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? 

Odpowiedź: na dzień 20 września 2019 roku (wg ksiąg rachunkowych) dochód wynosił 89 664,35 zł. 

 

Pytanie nr 34: 

Czy pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 31.12.2019 r.? (jeżeli nie to do jakiego dnia będzie 

płatność) 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 35: 

Czy pierwsza rata kapitałowa będzie płatna do dnia 31.03.2021 r. (karencja 

w spłacie do dnia 30.03.2021 r. – karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty) 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 36: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana harmonogramu spłaty kredytu (nie dotyczy wcześniejszej 

spłaty) wymagała zgody obu Stron umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis zostanie wprowadzony do 

umowy kredytowej.  

 

Pytanie nr 37: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w SIWZ roz. 1 pkt 3) „odsetki naliczane będą 

kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się 
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rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, począwszy od 18.11.2019 

roku” - począwszy od 18.11.2019 roku, czyli odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu 

(planowanej daty uruchomienia kredytu)? 

Odpowiedź: Tak, tj. od dnia faktycznego uruchomienia kredytu (wskazana data kredytu na dzień 

18.11.2019 jest tylko niezbędna do wyliczenia kosztów w celu porównania złożonych ofert). 

 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ roz. 1 pkt 12) z „…-okres kredytowania; od momentu pobrania 

kredytu w 2019 roku do końca 2026 roku” na zapis „okres kredytowania; od dnia podpisania umowy do 

dnia 31.12.2026 r.” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis zostanie wprowadzony do 

umowy kredytowej.  

 

Pytanie nr 39: 

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ roz. XVIII pkt 5 powinno być zał. nr 3,  

a nie zał. nr 2. 

Odpowiedź:  

Zapis otrzymuje brzmienie:  

Istotne postanowienia umowy, które obligatoryjnie zostaną wprowadzone do jej treści zawiera zał. nr 3 

do SIWZ. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem wykonawcy,  

w przypadku rozbieżności postanowień wzoru umowy Wykonawcy oraz istotnych postanowień umowy 

Zamawiającego zastosowanie znajdą Istotne postanowienia umowy. 

 

Pytanie nr 40: 

Czy umowa kredytowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych  

w SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, z uwzględnieniem zapisów dodanych i zmodyfikowanych na skutek zapytań 

Wykonawców.  

 

Pytanie nr 41: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.10.2019 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 11.10.2019 roku. 

 

Pytanie nr 42: 

Prosimy o informację o zaangażowanych w innych instytucjach w oparciu o dane za ostatni zakończony 

i rozliczony miesiąc z informacją o nazwie podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 

factoringowa), walucie zadłużenia, typie długu (np. kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki), kwocie bieżącego 

zadłużenia oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji). 

Odpowiedź: Gmina Milanówek wg stanu na 30 czerwca 2019 roku posiada zadłużenie wynikające 

wyłącznie z zawartych umów kredytowych i obligacji (w bankach na terenie Polski) oraz umów 

pożyczki (w WFOŚiGW). Wszystkie zobowiązania wynikające z rat kapitałowych czy odsetek spłacane 

są zgodnie z terminem. Bieżące zadłużenie zostało przedstawione w sprawozdaniu Rb Z oraz Rb NDS 

dołączonych do SIWZ. Gmina Milanówek nie udzieliła poręczenia i gwarancji. 

 

Pytanie nr 43: 

Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów: 
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1) Uchwałę zmieniającą budżet na rok 2019 r. z dnia 16.09.2019 r. – na stronie BIP zostały 

zamieszczone tylko załączniki do uchwały. 

Odpowiedź: na stronie BIP została uzupełniona Treść ww. URM 

 

2) Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami po dniu 16.09.2019 r. – jeśli 

nastąpiły. 

Odpowiedź: wszystkie zmiany budżetu zamieszczone są w BIP pod niżej wymienionymi linkami: 

- https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-

miasta 

- https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-

2017 

 

3) Zmiany do uchwały WPF na lata 2019-2026 wraz z załącznikami 

i objaśnieniami po dniu 16.09.2019 r. – jeśli nastąpiły. 

Odpowiedź: Nie nastąpiły. 

 

4) Uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu (lub 

zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu). 

Odpowiedź: w treści UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2019 MIASTA MILANÓWKA NR  

24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 ze zm. UCHWAŁA Nr 46/VII/19 RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok oraz ze zm. UCHWAŁA Nr 

62/VIII/19 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

na 2019 rok – znajduje się odpowiedni zapis o zaciągnięciu kredytu – umieszczono w BIP Milanówek: 

www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-miasta 

 

Pytanie nr 44: 

Prosimy o informację czy zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych 

oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są przez 

Zamawiającego terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. 

instytucji. 

Odpowiedź: Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo i nie występują żadne zaległości. 

 

Pytanie nr 45: 

Prosimy o informację czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne 

w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 

1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł 

Odpowiedź: Nie toczy się. 

 

Pytanie nr 46: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, 

emisji dłużnych instrumentów finansowych Zamawiającego zaciągniętych poza Bankiem – spłacana 

transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w 

spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się 

zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej 

umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie 

w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, 

zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia) 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta
https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta
https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-2017
https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-2017
http://www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/uchwaly-rady-miasta
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Pytanie nr 47: 

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach 

budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze 

ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:  

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, 

b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub 

zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego, 

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią 

w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z 

restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów 

wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań 

własnych Zamawiającego w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok 

budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub 

w kwocie wyższej niż 500 000 zł 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

Pytanie nr 48: 

Prosimy o potwierdzenie, że  nie zawieszono organów Zamawiającego ani nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku 

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Zamawiającego 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

Pytanie nr 49: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako Jednostka Samorządu Terytorialnego: 

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie 

stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani  

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości 

udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po 

podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji 

działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych) 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

Pytanie nr 50 

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż (…) 

zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? 

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie banku, kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zaciągnął zobowiązań.  

 

Pytanie nr 51 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, iż Kredyt zostanie postawiony/transze Kredytu zostaną 

postawione do dyspozycji Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań 

Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytu („Umowa”)?; 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział I pkt 1 ppkt 

10) zabezpieczenie kredytu nastąpi w postaci  weksla in blanco i deklaracji wekslowej. 
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Pytanie nr 52: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie sprawozdań finansowych RB-NDS; RB-Z; RB-27S; RB-

28S za lata 2016, 2017, 2018. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania jak najkorzystniejszej 

oferty. Z góry dziękuję. 

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy sprawozdania.  

 

Na okoliczność, iż treść zapytania wpłynęła na treść SIWZ, jak również treść ogłoszenia, zmianie ulega: 

⎯ termin składania ofert określony w rozdz. X pkt 1 SIWZ na dzień 11.10.2019 r. do godz. 10:00,  

⎯ termin  otwarcia ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

      dnia  11.10.2019 roku  o godz. 10:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku 

⎯ zapisy zawarte w rozdz. I pkt 1 ppkt 12 SIWZ tiret 4 i 6 otrzymują nowe brzmienie:   

- okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.; 

 - terminy i kwoty spłaty rat kapitałowych - kwartalnie począwszy od ostatniego dnia 

pierwszego kwartału w 2021 roku do 31.12.2026 roku. 

 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami i modyfikacjami zmianie ulegnie również treść ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

 

               Zatwierdził: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

             /--/    

    Piotr Remiszewski 


