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Ostróda, dnia 18.05.2022 r. 
 

Zamawiający: 
ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  
Rudno 17 
14 -100 Ostróda 
 
 
 

Informacja o pytaniach do SWZ 
 
Dotyczy: "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 

złotych"  

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 :  

 

Czy spółka określi szerzej cel inwestycyjny, który ma zostać kredytowany? 

Odpowiedź:  

Zamawiający, określił w opisie przedmiotu zamówienia  iż przedmiotem zamówienia jest 

udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 8 000 000 zł (osiem 

milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań 

inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

RUDNO Sp. z o. o. Realizowane  zadania inwestycyjne to  

1) Kompleksowy remont przejazdowej myjni kół i podwozia samochodów ciężarowych 

MobyDICK Quick 400C+, nr 080734 wraz z serwisowaniem urządzenia w okresie gwarancji, 

2) Wymiana poszycia instalacji biodegradacji odpadów pn. Demontaż starych membran 

oraz dostawa i montaż nowych półprzepuszczalnych membran na instalacji do stabilizacji 

w systemie zamkniętym  

3) Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Spółka przedłoży prognozy finansowe na okres kredytowania tj. rachunek zysków i strat, 

bilans oraz przepływy finansowe? 

Odpowiedz: Zamawiający, przedłoży prognozy finansowe na okres kredytowania tj. 

rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy finansowe.  

 

Pytanie nr 3.  

 

Czy Spółka przedłoży biznes plan projektu inwestycyjnego, który ma zostać finansowany 

kredytem? 
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Odpowiedz: Zamawiający nie posiada biznes planu projektów  inwestycyjnych , które mają  

zostać sfinansowane kredytem. Zamawiający  udostępni zawarte umowy na inwestycje. 

 

Pytanie nr 4.  

 

Czy Spółka posiada zgodę Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie kredytu? 

Odpowiedz: Zamawiający informuje iż umowa spółki nie wymaga zgody Zgromadzenia 

Wspólników na zaciągnięcie kredytu, lecz na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników 

informacja ta została przekazana. 

 

Pytanie nr 5. 

 

Czy Spółka oprócz zabezpieczenia wekslowego ma możliwość zabezpieczenia kredytu 

zabezpieczeniem rzeczowym, np. hipoteka na nieruchości? 

Odpowiedz: 

Zamawiający oprócz zabezpieczenia wekslowego ma możliwość zabezpieczenia kredytu 

zabezpieczeniem rzeczowym w postaci postaci hipoteki na następujących 

nieruchomościach wpisanych w Księgach Wieczystych o następujących numerach: 

EL10/00029828/2 (składających się z działek nr: 66/11, 66/12 75/11, 75/20, 75/21, 

75/24, 75/25, 75/26, 75/27 o łącznej powierzchni 40,6099 ha- rolne niezabudowane), 

EL10/00039446/3 (składająca się z działek nr: 66/8- pastwisko, 75/15- grunty rolne, 

75/16-droga, o łącznej powierzchni 12,0400 ha), EL10/00021596/0 ( składającej się z 

działek nr: 66/10 niezabudowana, 75/12- niezabudowana, 119/3- tereny przemysłowe, o 

łącznej powierzchni 8,0823 ha), EL10/00008983/3 (składającej się z działek nr: 143/2- 

grunty rolne, 143/3- grunty rolne, o łącznej powierzchni 6,9796 ha), prowadzonych przez 

Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zamawiający informuje, 

iżnieruchomości te objęte są hipoteką ustanowioną na rzecz Getin Noble Bank S.A  oraz 

WFOŚ i GW. Wyżej wymienione nieruchomości podlegają cesji praw na rzecz Getin Noble 

Bank S.A oraz WFOŚ i GW z polisy ubezpieczeniowej mienia i utraty zysku. Hipoteka na 

nieruchości do wartości 150% i hipteka na miejscu według kolejności. Opis nieruchomości 

został dokonany w odpowiedzi  na pytanie nr 14 do SWZ. 

Zamawiający modyfikuje treść  zapisu Opis przedmiotu zamówienia pkt 14 oraz  § 9 ust.1 

Umowy  

Było: pkt 14 Opis przedmiotu zamówienia  

14) zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

Jest :14) zabezpieczenie spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową lub hipoteka na następujących nieruchomościach wpisanych w księgach 

wieczystych o następujących numerach: EL10/00029828/2 (składających się z działek nr: 

66/11, 66/12 75/11, 75/20, 75/21, 75/24, 75/25, 75/26, 75/27 o łącznej powierzchni 

40,6099 ha- rolne niezabudowane), EL10/00039446/3 (składająca się z działek nr: 66/8- 

pastwisko, 75/15- grunty rolne, 75/16-droga, o łącznej powierzchni 12,0400 ha), 

EL10/00021596/0 ( składającej się z działek nr: 66/10 niezabudowana, 75/12- 

niezabudowana, 119/3- tereny przemysłowe, o łącznej powierzchni 8,0823 ha), 

EL10/00008983/3 (składającej się z działek nr: 143/2- grunty rolne, 143/3- grunty rolne, 
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o łącznej powierzchni 6,9796 ha), prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka na nieruchości do wartości 150% i hipoteka na 

miejscu według kolejności. Opis nieruchomości został dokonany w odpowiedzi  na pytanie 

nr 14 do SWZ. 

Było:  § 9 ust.1 Umowy 

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności stanowi weksel 

własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Jest: Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności 

stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub hipoteka na 

następujących nieruchomościach wpisanych w księgach wieczystych o następujących 

numerach: EL10/00029828/2 (składających się z działek nr: 66/11, 66/12 75/11, 75/20, 

75/21, 75/24, 75/25, 75/26, 75/27 o łącznej powierzchni 40,6099 ha- rolne 

niezabudowane), EL10/00039446/3 (składająca się z działek nr: 66/8- pastwisko, 75/15- 

grunty rolne, 75/16-droga, o łącznej powierzchni 12,0400 ha), EL10/00021596/0 ( 

składającej się z działek nr: 66/10 niezabudowana, 75/12- niezabudowana, 119/3- tereny 

przemysłowe, o łącznej powierzchni 8,0823 ha), EL10/00008983/3 (składającej się z 

działek nr: 143/2- grunty rolne, 143/3- grunty rolne, o łącznej powierzchni 6,9796 ha), 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka na 

nieruchości do wartości 150% i hipoteka na miejscu według kolejności.  

 

Pytanie nr 6. 

 

Czy Spółka wyrazi zgodę na zbadanie  w bazach BIK i KRD? 

Odpowiedz: Zamawiający wyrazi zgodę na zbadanie  w bazach BIK i KRD 

 

Pytanie nr 7. 

 

Czy spółka zaakceptuje wzór umowy kredytowej określony przez Bank? 

Odpowiedz: Zamawijacy określił  wzór umowy kredytowej. 

 

Pytanie nr 8. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w poniższym zakresie: zatwierdzonego  

rocznego  sprawozdanie finansowe za 2021r. a jeśli nie ma danych zatwierdzonych to proszę o 

udostępnienie wstępnych danych za 2021r. oraz dane dodatkowe (wzór w załączeniu „Dane 

uzupełniające”) za rok 2019, 2020 i 2021.  

Odpowiedz: Zamawiający udostępnia dane na platformie i stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 9. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie :Prognozy finansowe na 

wszystkie lata kredytowania (za każdy rok oddzielnie) - wzór w załączeniu „Prognozy”.  
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Odpowiedz: Zamawiający udostępnia dane prognozy finansowe na wszystkie lata 

kredytowania (za każdy rok oddzielnie).  

 

Pytanie nr 10. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie opisu planowanych 

inwestycji oraz refinansowanych  

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w pytaniu nr 1 do SWZ oraz 

udostępnia  w tym zakresie zawarte umowy. 

 

Pytanie nr 11. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie propozycje dodatkowego 

zabezpieczenia spłaty kredytu, poza wskazanym wekslem  

Odpowiedz: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia i Umowy 

zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 5 do SWZ 

 

 

Pytanie nr 12. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie przedstawienie nie starszych 

niż 1 m-c zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym realizowaniu płatności.  

Odpowiedz: Zamawiający udostępnia zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego. 

 

Pytanie nr 13. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie Udostępnienie Statutu 

Spółki.  

Odpowiedz: Zamawiający udostępnia umowę Spółki.  

 

Pytanie nr 14. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie danych i informacji w zakresie zestawienie aktualnych 

zobowiązań o charakterze kredytowym zawierające poniższe informacje:  

Zobowiązania kredytowe na dzień 31.03.2022r  

Odpowiedz:  

 
 Bank Data 

zawarcia 
umowy  

Rodzaj 
kredytu  

Kwota i waluta 
udzielonego kredytu  

Kwota 
pozostała do 
spłaty  

Miesięczne 
obciążenia  

Termin spłaty  Zabezpieczenia  

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 

04-05-

2012 

Inwestycyjny  11.395.642,00 
PLN 

2 848910,53 316545,61 20.06.2024 

 
Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna 
do kwoty 14.900.000,00 zł na 
nieruchomościach wpisanych w 
Księgach Wieczystych o następujących 
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 i 
Gospodarki 

Wodnej 
 w Olsztynie 

 

numerach: EL10/00029828/2 
(składających się z działek nr: 66/11, 
66/12 75/11, 75/20, 75/21, 75/24, 
75/25, 75/26, 75/27 o łącznej 
powierzchni 40,6099 ha- rolne 
niezabudowane), EL10/00039446/3 
(składająca się z działek nr: 66/8- 
pastwisko, 75/15- grunty rolne, 75/16-
droga, o łącznej powierzchni 12,0400 
ha), EL10/00021596/0 ( składającej się 
z działek nr: 66/10 niezabudowana, 
75/12- niezabudowana, 119/3- tereny 
przemysłowe, o łącznej powierzchni 
8,0823 ha), EL10/00008983/3 ( 
składającej się z działek nr: 143/2- 
grunty rolne, 143/3- grunty rolne, o 
łącznej powierzchni 6,9796 ha), 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w 

Ostródzie V Wydział Ksiąg 

Wieczystych. Pożyczka jest 

zabezpieczona na wyżej 
wymienionych nieruchomościach o 

łącznej powierzchni 67,7118 ha 

stanowiących prawo własności 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. 

 

 
Getin 
Noble 
Bank SA 

27-09-
2013 

Inwestycyjny 10.000.000,00  
PLN 

2 744200,00 83400,00 23.12.2024 Zabezpieczeniem jest weksel własny in 
blanco wystawiony przez spółkę wraz 
z deklaracją wekslową, - oświadczenie 
Spółki o poddaniu się egzekucji w 
trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. prawo bankowe , - Hipoteka 
umowna łączna do kwoty 
15.000.000,00 zł na nieruchomościach 
dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgi wieczyste L 
EL10/00029828/2,  EL10/00021596/0,
  EL10/00008983/3,  EL10/00039446/
3 wraz cesją praw polisy 
ubezpieczeniowej w całym okresie 
kredytowania. 
 

 

 

b) Zamawijacy nie posiada zobowiązań zobowiązań leasingowych 

 

Pytanie nr 15. 

Czy Zamawiający może szczegółowo opisać na jakie inwestycje zostaną przeznaczone środki z 

kredytu, z podaniem informacji o:  

- łącznej wartości inwestycji netto,  

- źródłach finansowania (kredyty, wkład własny, inne źródła),  

- okresie realizacji inwestycji (od dnia …. do dnia …) 

Odpowiedz: Środki z kredytu zostaną przeznaczone na inwestycje  
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1) Kompleksowy remont przejazdowej myjni kół i podwozia samochodów 

ciężarowych MobyDICK Quick 400C+, nr 080734 wraz z serwisowaniem urządzenia 

w okresie gwarancji,  

2) wymiana poszycia instalacji biodegradacji odpadów pn. Demontaż starych 

membran oraz dostawa i montaż nowych półprzepuszczalnych membran 

na instalacji do stabilizacji w systemie zamkniętym oraz  

3) Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne.  

Łączna wartość inwestycji  netto wymienionych  inwestycji wynosi 10 410 125 zł. 

Okres realizacji inwestycji  

1) Kompleksowy remont przejazdowej myjni kół i podwozia samochodów 

ciężarowych MobyDICK Quick 400C+, nr 080734 wraz z serwisowaniem urządzenia 

w okresie gwarancji od dnia 05.05.2022r ( wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie 16 tygodni od wejścia w życie umowy). 

2) wymiana poszycia instalacji biodegradacji odpadów pn. Demontaż starych 

membran oraz dostawa i montaż nowych półprzepuszczalnych membran 

na instalacji do stabilizacji w systemie zamkniętym. Zamawiający planuje podpisać 

umowę 23.05.2022r .Termin realiazcji określony w SWZ to 30.09.2022r . 

3) Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne od dnia 14.04.2022r a  zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia 

wraz z jego odbiorem:10 miesięcy od podpisania umowy 

Żródłami  finansowania inwestycji  będą kredyt i środki własne. 

 

Pytanie nr 16. 

Na jakiej podstawie została oszacowana wartość inwestycji? Czy łączny budżet inwestycji 

przewiduje rezerwy na ewentualny wzrost kosztów inwestycji? Jeżeli tak, to jaki założono 

poziom rezerw?  

Odpowiedz: Wartość inwestycji została oszacowna na podstawie rozeznania rynku, 

zapytań ofertowych oraz konsultacji rynkowych. Łączny budżet inwestycji przewiduje 

rezerwy na ewentualny wzrost kosztów inwestycji na poziomie 10%. 

 

 

 Pytanie nr 17. 

Czy środki z kredytu będą przeznaczone na finansowanie nakładów netto dotyczących 

inwestycji a podatek VAT zostanie sfinansowany ze środków własnych Zamawiającego?  

Odpowiedz: Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie nakładów netto wraz 

z  podatkiem VAT. 

 

Pytanie nr 18. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość refinansowania z kredytu nakładów na inwestycje 

poniesionych przez niego?  
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Odpowiedz: Zamawiający przewiduje możliwość refinansowania z kredytu nakładów na 

inwestycje poniesionych przez niego. 

 

Pytanie nr 19. 

Czy na realizację inwestycji wymagane są odpowiednie zgody/decyzje/ uzgodnienia 

środowiskowe ? Jeśli tak, to jakie i czy Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie środków z 

kredytu po dostarczeniu wskazanych zgód/decyzji?  

Odpowiedz: Na realizację inwestycji  na  budowę podkwatery III.2 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne Zamawiający posiada wydaną już decyzję 

środowiskową.Na pozostałe inwestycje zgody/decyzje/ uzgodnienia środowiskowe nie są 

wymagane. 

 

Pytanie nr 20. 

 

W przypadku wymogu zgód korporacyjnych na zaciągniecie kredytu i ustanowienie 

zabezpieczenia czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ich przedłożenie stanowiło warunek 

uruchomienia kredytu?  

Odpowiedz: Zamawiający nie ma wymogu uzyskania zgód korporacyjnych na zaciągniecie 

kredytu i ustanowienie zabezpieczenia na zaciągnięcie kredytu. 

 

Pytanie nr 21. 

 

Prosimy o informację jakie firmy realizują lub będą realizowały inwestycje . Czy zostały zawarte 

umowy na realizację zadań inwestycyjnych (w tym umowy przedwstępne)? Jeśli tak, to prosimy 

o udostępnienie tych dokumentów.  

Odpowiedz: Inwestycja pod nazwą  

1) „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne” realizowana jest przez firmę Segi-Eko Sp. z o.o. ul.Szprotawska 10, 

Leszno Górne na podstawie zawartej umowy z dnia 14.04.2022r,  

2) inwestycja pod nazwą „Kompleksowy remont przejazdowej myjni kół i podwozia 

samochodów ciężarowych MobyDICK Quick 400C+, nr 080734 wraz 

z serwisowaniem urządzenia w okresie gwarancji” realizowana jest przez firmę 

FRUTIGER POLSKA Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim na podstawie 

zawartej umowy z dnia 05.05.2022r. 

3)  Inwestycja po nazwą Demontaż starych membran oraz dostawa i montaż nowych 

półprzepuszczalnych membran na instalacji do stabilizacji w systemie 

zamkniętym” jest na etapie podpsiania umowy z wykonawcą Pro Eko Natura Dwa 

Sp. z o.o.ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
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Pytanie nr 22. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otwarcie rachunku rozliczeniowego w banku udzielającym 

kredytu, na który bank będzie przelewał środki z kredytu i poprzez który, Zamawiający rozliczać 

będzie realizowaną inwestycję (dokonywać płatności do wykonawców inwestycji)?.  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyrazi zgody na otwarcie rachunku rozliczeniowego  

w banku udzielającym kredyt. 

 

Pytanie nr 23. 

 

Czy Zamawiający może zaproponować rzeczowe zabezpieczenie kredytu w postaci np. hipoteki 
na nieruchomości należącej do Zamawiającego wraz z cesją z polisy ubezpieczenia 

nieruchomości lub inną formę np. cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług? Jeżeli tak 

to prosimy o przedłożenie:  

- w przypadku hipoteki: aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości, podanie nr KW, 

polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, potwierdzenia opłacenia składek, oświadczenia, że 

nieruchomość nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów, 

-w przypadku cesji wierzytelności umowy – kopię umowy, z której dokonana będzie cesja, 

oświadczenie, że wierzytelność z tytułu umowy nie jest obciążona na rzecz innych podmiotów, 

Odpowiedz: Zamawiający dokonał modyfikacji zabezpieczenia kredytu zgdonie z 

odpowiedzią na pytanie nr 5 do SWZ i nie przewiduje dalej idących zmian. 

 

Pytanie nr 24. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy możliwe jest uzyskanie na 

zabezpieczenie kredytu poręczenia od Gmin należących do Związku Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko”?  

Odpowiedz: Nie jest możliwe uzyskanie zabezpieczenia kredytu poręczenia od Gmin 

należących do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko. 

 

Pytanie nr 25. 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie pełnomocnictwa do głównego rachunku 

rozliczeniowego, jako zabezpieczenia kredytu?  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie pełnomocnictwa do głównego 

rachunku rozliczeniowego, jako zabezpieczenia kredytu. 

 

Pytanie nr 26. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem wypłaty kredytu było:  
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- ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu?  

- przedłożenie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US (nie starsze niż 1 m-ąc).  

Odpowiedz: Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem wypłaty kredytu było 

ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, przedłożenie aktualnych 

zaświadczeń z ZUS i US (nie starsze niż 1 m-ąc).   

W związku z tym modyfikacji ulega treść opisu przedmiotu zamówienia poprzez dopisanie 

pkt 17 OPZ o treści Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem wypłaty kredytu było: - 

ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu- przedłożenie aktualnych 

zaświadczeń z ZUS i US (nie starsze niż 1 m-ąc). Modyfikacji ulega zapis § 9 Umowy poprzez 

dodanie pkt 4. o treści :  Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem wypłaty kredytu było: 

- ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu- przedłożenie aktualnych 

zaświadczeń z ZUS i US (nie starsze niż 1 m-ąc).  

 

 

Pytanie nr 27. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy kredytu na wzorcu Banku, którego oferta 

zostanie wybrana, w oparciu o obowiązujący w Banku regulamin? Jednocześnie informujemy, że 

przygotowana umowa zawierać będzie istotne postanowienia wynikające z projektu umowy 

stanowiącego załącznik do SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień jakie będą udzielone do SWZ.  

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w pytaniu nr 7 do SWZ 

 

Pytanie nr 28. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów dotyczących kar umownych, o 

których mowa w § 14 pkt 1, 2, 5  

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie nr 29 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie w umowie kredytu ostatecznego terminu 

wykorzystania kredytu. Jeżeli tak to prosimy o zaproponowanie tego terminu.  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na określenie w umowie kredytu ostatecznego 

terminu wykorzystania kredytu.  

 

Pytanie nr 30. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wypłata kredytu następowała na podstawie wniosku o 

wypłatę wg wzorca banku, po przedłożeniu faktur VAT, rachunków i innych zaakceptowanych 
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przez bank dokumentów wystawianych w ramach inwestycji wraz z protokołami odbioru prac o 

ile będą sporządzone.  

Odpowiedz: Zamawiający wyrazi zgodę aby wypłata kredytu następowała na podstawie 

wniosku o wypłatę wg wzorca banku, po przedłożeniu faktur VAT, rachunków i innych 

zaakceptowanych przez bank dokumentów wystawianych w ramach inwestycji wraz z 

protokołami odbioru prac pod warunkiem zapewnienia 7- dniowego okresu na wypłatę 

kolejnej transzy kredytu. 

W związku z tym modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia poprzez dopisanie pkt 18 

o treści: Wypłata kredytu następować będzie na podstawie wniosku o wypłatę wg wzorca 

banku, po przedłożeniu faktur VAT, rachunków i innych zaakceptowanych przez bank 

dokumentów wystawianych w ramach inwestycji wraz z protokołami odbioru prac pod 

warunkiem zapewnienia 7- dniowego okresu na wypłatę kolejnej transzy kredytu. 

Modyfikacji ulega zapis § 9 Umowy poprzez dodanie pkt 5. o treści:  

Wypłata kredytu następować będzie na podstawie wniosku o wypłatę wg wzorca banku, 

po przedłożeniu faktur VAT, rachunków i innych zaakceptowanych przez bank 

dokumentów wystawianych w ramach inwestycji wraz z protokołami odbioru prac pod 

warunkiem zapewnienia 7- dniowego okresu na wypłatę kolejnej transzy kredytu. 

 

Pytanie nr 31. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje w umowie kredytu w miejsce dotychczasowego zapisu umowy 

kredytu w § 3 ustęp 2 poniższy zapis dotyczący oprocentowania:  

„Zmiana stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie pierwszego 

dnia każdego kwartału, w kwartalnych okresach obrachunkowych w oparciu o stawkę z 

przedostatniego dnia roboczego kwartału.”  

Powyższe wynika z faktu rozbieżności zmienności stawki WIBOR 3M pomiędzy zapisami SWZ 

(Opis przedmiotu zamówienia) a zapisami załączonego projektu umowy kredytu.  

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje treść  zapisu Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 

oraz  § 3 ustęp 2 umowy   

Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 

Było:  naliczenie odsetek – tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmienność stawki WIBOR 

3M, która ma stanowić podstawę oprocentowania kredytu w okresie kredytowania ustalana 

będzie dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań na dwa dni kalendarzowe 

poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, 

Jest: naliczenie odsetek – tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmiana stawki 

WIBOR 3M będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie pierwszego dnia 

każdego kwartału, w kwartalnych okresach obrachunkowych w oparciu o stawkę z 

przedostatniego dnia roboczego kwartału.”  

§ 3 ustęp 2 umowy   

Było: Zmiana stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie 

pierwszego dnia każdego kwartału, w kwartalnych okresach obrachunkowych w oparciu o 
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stawkę z 2-go dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W przypadku braku notowań 

stawki WIBOR 3M na 20-ty dzień miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, do wyliczenia 

stopy procentowej stosuje się odpowiednie notowania z dnia poprzedzającego, w którym było 

prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M. 

Jest: Zmiana stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie 

pierwszego dnia każdego kwartału, w kwartalnych okresach obrachunkowych w oparciu 

o stawkę z przedostatniego dnia roboczego kwartału.”  

 

Pytanie nr 32. 

Jaka należy rozumieć zapis umowy kredytu w § 4 ustęp 1 oraz ustępu 1 pkt 10) Opisu 

przedmiotu Zamówienia? : „Płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z 

tytułu obsługi kredytu regulowane będą kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca 

kończącego kwartał.”  

W § 4 ustęp 1 umowy, mowa jest o spłacie kapitału od 01.01.2023, ponadto wg harmonogramu 

spłaty rat mają odbywać się każdego pierwszego dnia kwartału. Prosimy o ujednolicenie zapisu 

np. poprzez uwzględnienie płatności 1-go dnia kwartału.  

Odpowiedz: Zamawijacy modyfikuje zapis ustępu 1 pkt 10) Opisu przedmiotu 

Zamówienia umowy oraz § 4 ustęp 1 umowy  

 zapis ustępu 1 pkt 10 OPZ 

Było: płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z tytułu obsługi kredytu 

regulowane będą kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, według 

zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę Wykonawcy. Odsetki będą 

naliczane od kwoty uruchomionego kredytu, 

 Jest: płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z tytułu obsługi 

kredytu regulowane będą każdego pierwszego dnia kwartału według zmiennej stopy 

procentowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę Wykonawcy. Odsetki będą naliczane od 

kwoty uruchomionego kredytu, 

§ 4 ustęp 1 umowy 

Było: Ustala się karencję w spłacie kapitału kredytu na okres do 31.12.2022 r. włącznie. 

Rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od 01.01.2023 r. zgodnie z harmonogramem spłaty. Płatność 

zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z tytułu obsługi kredytu regulowane 

będą kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał. 

Jest: Ustala się karencję w spłacie kapitału kredytu na okres do 31.12.2022 r. włącznie. 

Rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od 01.01.2023 r. zgodnie z harmonogramem spłaty. 

Płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu spłaty kredytu oraz z tytułu obsługi kredytu 

regulowane będą 1-go dnia kwartału 

 

Pytanie nr 33. 

Czy pierwsze naliczenie i spłata odsetek nastąpi w kwartale, w którym zostanie uruchomiony 

kredyt?  
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Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż naliczenie i spłata odsetek nastąpi w kwartale, w 

którym zostanie uruchomiony kredyt. 

 

Pytanie nr 34. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odsetki naliczane za kwartał poprzedni były płatne 1-go dnia 

miesiąca kwartału kalendarzowego?  

Odpowiedz: Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie . Odpowiedz na pytanie nr 

32 do SWZ. 

 

Pytanie nr 35. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w umowie kredytu do naliczania odsetek przyjęty był 

kalendarz rzeczywisty, w którym rok i miesiąc mają zawsze rzeczywistą liczbę dni?  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu do naliczania odsetek 

przyjęty był kalendarz rzeczywisty, w którym rok i miesiąc mają zawsze rzeczywistą 

liczbę dni. W związku z tym modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia pkt.13 oraz § 

4 ust.4 Umowy. 

Było: Opis przedmiotu zamówienia pkt.13 

13) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, 

natomiast rok 365 dni 

Jest: : Opis przedmiotu zamówienia pkt.13 

13) przy  naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty, w którym rok i miesiąc 

mają zawsze rzeczywistą liczbę dni. 

Modyfikacja § 4 ust.4 Umowy. 

Było:4. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni 

Jest: 4.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, kalendarz rzeczywisty, w którym rok i 

miesiąc mają zawsze rzeczywistą liczbę dni. 

 

Pytanie nr 36. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w umowie kredytu poniższych kowenantów: a) 

utrzymywanie wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) na poziomie nie niższym niż 

1,2.  

DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) - oznacza iloraz zysku netto plus amortyzacja plus 

odsetki pomniejszony o dotacje rozliczane w czasie do sumy przypadających do spłaty w danym 

okresie: rat kapitałowych lub podobnych do nich płatności z tytułu kredytów i pożyczek, 

wykupów obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, rat leasingu i innych zobowiązań 

o charakterze finansowym, oraz kosztów odsetkowych,  

b) klauzula właścicielska: W okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty 

wszystkich zobowiązań z niej wynikających, bez uprzedniej pisemnej zgody banku, 
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Kredytobiorca nie dokona zmiany swojej struktury własności i struktury organizacyjnej, tj. nie 

przystąpi do podziału, łączenia lub przekształcenia swojej spółki, udziałowcy nie przestaną być 

wyłącznymi wspólnikami Kredytobiorcy lub nie przestaną sprawować nad nim wyłącznej 

Kontroli, nie nastąpi utrata przez udziałowców 100% udziałów, lub 100% praw głosu w spółce 

Kredytobiorcy,  

c) wypłata dywidendy na rzecz właścicieli po uzyskaniu zgody Banku. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Pytanie nr 37. 

Dla porównywalności ofert, prosimy o wskazanie terminu wypłaty kredytu jaki należy przyjąć 

do wyliczenia ceny kredytu.  

Odpowiedz: W punkcie VI SWZ, Zamiający  określił termin pierwszej transzy kredytu na 

drugi kwartał 2022r 

 

Pytanie nr 38. 

Prosimy o podanie danych 5 największych odbiorców i dostawców (informacje za ostatni rok 

obrotowy).  

Odbiorcy Sprzedaż w ostatnim 

roku obrotowym  

Typ produktów  terminy płatności 

w dniach  

PRT RADOMSKO SP. Z O.O. 1 248 875,09 Zagospodarowanie  odpadów o kodzie 

150102 

21 

HONEST Karol Kleniewski 2 211 743,23 Zagospodarowanie  odpadów o kodzie  

170904 

14 

Koma Olsztyn Sp.z o.o. 2 210 627,14 usługa odbioru odpadów 

komunalnych  

14 

REMONDIS WARMIA-MAZURY SP.z 

o.o. 

2 974 748,89 usługa odbioru odpadów 

komunalnych  

14 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego 

22 557 752,89  Odbiór  odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

21 

    

    

Dostawcy Sprzedaż w ostatnim 

roku obrotowym  

Typ produktów  terminy płatności 

w dniach  

innogy Polska S.A. 536 524,64 Dostawa energii  30 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

OSTRÓDA  

665 908,36 badania i odbiór  21 

NAFTOMAX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

1 482 331,87 Dostawa oleju napędowego  21 

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjne P. Olejnik 

1 922 291,79 Zagospodarowanie  odpadów o kodzie 

191210 

30 

NOVAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

5 191 244,11 Zagospodarowanie  odpadów o kodzie 

191212 

21 
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Pytanie nr 39. 

Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań handlowych na dzień 

31.03.2022r. z podziałem na  

- terminowe  

- przeterminowane do 30 dni  

- przeterminowane 31-60 dni  

- przeterminowane 61-90 dni  

- przeterminowane 91- 180 dni  

- przeterminowane powyżej 180 dni  

Odpowiedz: : Zamawiający nie posiada przeterminowanych należności i zobowiązań 

handlowych na dzień 31.03.2022r. Zobowiązania na dzień 31.03.2022r wynoszą 

1 771 686,27 zł ,  należności  w kwocie 3 519 495,99 zł  

 

Pytanie nr 40. 

 

Prosimy o podanie informacji o łącznej wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, 

płatności z tytułu leasingu finansowego osobno dla każdego okresu: za rok 2020, za rok 2021,  

Odpowiedz: :  

L.p Wyszczególnienie Spłata rat kapitału w 

2020r 

Spłata rat kapitału w 

2021r 

1 WFOŚ i GW 1 266 182,44 1 266 182,44 

2 Getin Noble Bank 1 000 800,00 1 000 800,00 

  RAZEM 2 266 982,44 2 266 982,44 

 

Zaamwiający nie posiada pożyczek, płatności z tytułu leasingu finansowego. 

 

Pytanie nr 41. 

 

Czy aktualnie Spółka posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne 

zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania 

układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo 

tego zadłużenia?  

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada zaległości wobec ZUS, US oraz  z tytułu innych 

zobowiązań publiczno-prawnych. 
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Pytanie nr 42. 

 

Prosimy o podanie aktualnego wykazu zaangażowana finansowych Spółki z tytułu kredytów, 

pożyczek, leasingów, udzielonych Spółce poręczeń, gwarancji (bilansowe i pozabilansowe) z 

podziałem na: nazwę podmiotu udzielającego finansowania, tytuł długu, aktualna kwota 

zaangażowania, data całkowitej spłaty, zabezpieczenia.  

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w pytanie nr 14 do SWZ.  

 

Pytanie nr 43. 

 

Czy wszystkie zaangażowania finansowe były w ciągu ostatnich 12 m-cy obsługiwane 
terminowo. Jeżeli nie to prosimy o informację o maksymalnej kwocie i maksymalnym okresie 

opóźnienia.  

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wszystkie zaangażowania finansowe były  

w ciągu ostatnich 12 m-cy obsługiwane terminowo a Zamawiający nie posiada żadnych 

opóżnień w spłacie finansowych  zobowiązań.  

 

Pytanie nr 44. 

 

Czy Spółka udzielała poręczeń, gwarancji za inne podmioty?  

Odpowiedz: Zamawiający nie udzielał poręczeń, gwarancji za inne podmioty. 

 

Pytanie nr 45. 

 

Prosimy o udostępnienie dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej:  

a)Zezwolenie/koncesja (jeśli dotyczy) 

b) Umowa Spółki wraz ze zmianami 

c) oświadczenie, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w umowie spółki oraz 

zezwoleniach/koncesjach nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień ich przedłożenia 

d) Podpisane sprawozdanie finansowe roczne niezatwierdzone za rok 2021 obejmujące: 

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, 

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego 

sporządzenia, 

- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia. 

e) Podpisane sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2020 obejmujące: 

- bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, 
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- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli Klient jest zobowiązany do jego 

sporządzenia, 

- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli Klient jest zobowiązany do jego sporządzenia. 

f) Opinia biegłego do sprawozdania za rok 2020 i 2021 o ile były sporządzane 

g) Sprawozdanie z badania za rok 2020 i za rok 2021 o ile było sporządzane. 

h)Ostatnie sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o 

rachunkowości.  

i) Podpisane sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku 

sprawozdanie F-01 za I kwartał roku 2022 oraz za I kwartał roku 2021  

j) Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji o ile były sporządzane.  

k) Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania - 

jeśli nie zawiera jej biznes plan  

l) Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres 

kredytowania,  

m) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji planowanych do finansowania kredytem.  

n) Aktualny plan inwestycyjny.  

Odpowiedz: Zamawiający umieszcza dokumenty finansowe, które posiada. 

 

 

 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności 
w jego imieniu 
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