
 

       Braniewo,  dnia 11 października 2017 roku 

 Gmina Braniewo  

Ul. Moniuszki 5 

14-500 Braniewo 

 

 
 Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Kredyt długoterminowy przeznaczony 
na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.780.000,00 
zł” 
 
Informujemy, iż nastąpiła zmiana powyższego ogłoszenia przetargu nieograniczonego dotycząca 
terminu składania ofert : na dzień 20 października 2017 roku do godziny 11.00, w związku z 
powyższym otwarcie ofert nastąpi 20 października 2017 o godzinie 11.30 w Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Braniewie, ul. Moniuszki 5. 
 
  
W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt 
Gminy Braniewo udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 
Pytanie 1 
 
Prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.10.2017r. 
 
Odp. : Informujemy, iż Wójt Gminy Braniewo podjął decyzję, że termin składania ofert zostanie wydłużony do 
dnia 20.10.2017 roku do godziny 11.00 
 
Pytanie 2 
 
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy? 
 
Odp. : Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. 
 
 
Pytanie 3 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 
miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M  wyznaczanej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej 
od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększone o marżę bankową? 
 
Odp. : Nie. 
 
Pytanie 4 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 4.2 SIWZ nastąpiła oczywista omyłka pisarska tj. kwota kredytu powinna być 
2.780.000 zł zamiast 2.870.000 zł. 
 
Odp. : Tak, w pkt 4.2 SIWZ zaistniała oczywista pomyłka pisarska , kwota kredytu wynosi ; 2.780.000,00 zł 
 
Pytanie 5 
 
Prosimy o sprostowanie w załączniku nr 6 do SIWZ  przeznaczenia kredytu  tj. zapisu „Kredyt długoterminowy 
przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku - 670.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych” 
 
Odp. : W załączniku nr 6 do SIWZ brzmienie drugiego akapitu powinno być następujące : 



„Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na : Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań -2.780.000,00 zł” 
 
Pytanie 6 
 
Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu 
stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej? 
Odp. : Nie, jednak opinia zostanie udostępniona dla oferenta. Opinia została opublikowana na stronie BIP. 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Pytanie 7 
 

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wyliczyć cenę oferty tj: 

- w oparciu o tabelę z harmonogramem spłat podanym w załączniku nr 1 do SIWZ,  zawierającą  terminy spłaty 
określone na ostatni dzień kwartału kalendarzowego  wraz z podaną ilością dni odsetkowych tj. bez  ich 
modyfikacji, 

czy  
- poprzez modyfikację dat spłat na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, w przypadku, gdy termin spłaty 
przypada na dzień wolny od pracy oraz tym samym zmianę ilości dni odsetkowych podanych w kolumnie 5 w 
tabeli umieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
Odp. : Cenę ofertową należy wyliczyć zgodnie z podanym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
ewentualnie korygując datę spłat rat kapitałowych na ostatni dzień kwartału kalendarzowego przypadającego w 
dzień roboczy, tym samym korygując ilość dni spłaty. Jeżeli chodzi o harmonogram spłat odsetek, prosimy o 
sporządzenie oddzielnego harmonogramu, miesięcznego, gdzie data spłaty będzie ostatnim dniem roboczym w 
danym miesiącu kalendarzowym.  
 
 
Pytanie 8 
 
Prosimy o potwierdzenie, że  zmiana harmonogramu spłat, o której mowa w SIWZ w pkt 16.2 ppkt. 2 nie 
przekroczy ostatecznego terminu spłaty tj. 31.12.2022r. 
 
Odp. : Zmiana harmonogramu spłat, o której mowa w SIWZ w pkt 16.2 ppkt 2 nie przekroczy ostatecznego 
terminu spłaty tj. 31.12.2022r. 
 
Pytanie 9 
 
Prosimy o informację czy opublikowane na stronach BIP Gminy Braniewo uchwały zostały na oryginałach 
właściwie podpisane. 
 
Odp. : Tak, wszystkie uchwały zostały na oryginałach właściwie podpisane. 
 
Pytanie 10 
 
Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych na 2018r. wydatków bieżących w stosunku do 
okresów historycznych i planu na 2017r., ze wskazaniem najwyższych  pozycji planowanych oszczędności. 
 
Odp. : Spadek planowanych wydatków bieżących wynika z nie wykazanych dotacji z zadań zleconych ( Rządowy 
program 500+ ) co widać analizując dotacje bieżące wykazane w WPF w poszczególnych latach, zadania bieżące 
gminy (własne) są na poziomie stałym (ewentualnie wzrastają o wskaźnik inflacji w danym roku budżetowym lub 
nowe zadania gminy). 
 
Pytanie 11 
 
W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych 
dotacją /–ami 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. 

 



Odp. : Informujemy, iż powyższy kredyt dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja 
Zespołu Szkół w Lipowinie” . Na powyższe zadanie na etapie planowania było przyjęte dofinansowanie z UE w 
kwocie około 2,4 mln zł. W kwietniu z wydłużoną procedurą otrzymaliśmy informację , iż rozpatrzenie wniosków 
planowane jest na listopad 2017 roku. W związku z powyższym ,aby zadanie osiągnęło maximum punktów i 
związanym z tym przetargiem warunkowym, rozpoczęto zadanie inwestycyjne zgodnie z założeniami we wniosku.  
Gmina musiała zweryfikować swój budżet i Rada podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu w celu sfinansowania 
inwestycji do końca 2017 roku. Obecna wartość projektowa inwestycji to kwota 3.933.485,00 zł, w tym 
zabezpieczono w budżecie  Gminy Braniewo wkład własny w kwocie 1.425.885 zł. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony, Gmina oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 
 
Pytanie 12 
 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 13 
 
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): 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 14 
 
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. 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 15 
 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 16 
 
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): 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 17 
 
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). 
 
Odp. : Nie 
 
Pytanie 18 
 
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego 
roku budżetowego: 
  
Odp. : 
 
- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 2.179,2 tys. zł 
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 



-  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): 0 
- 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): 0 
 
Pytanie 19 
 
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla 
każdego z nich, następujących informacji: 
 
Odp. : Wśród podmiotów powiązanych z Gminą Braniewo nie znajduje się szpital / -le SPZOZ.  
 
Pytanie 20 
Wykaz zaangażowania klienta w PLN na dzień 30.09.2017 rok. 
 
Lp Nazwa 

podmiotu 
Waluta 
zadłużenia 

Typ długu Data 
zawarcia 
umowy 

Kwota 
bieżącego 
zadłużenia 
(bilans)1 

Kwota 
pozostałego 
zadłużenia 
(pozabilans)2 

Data 
całkowitej 
spłaty 

1. BGŻ BNP 
Paribas 

PLN Kredyt 
długoterminowy 

06.09.2010 68.100,00 2.247.300,00 29.12.2025 

2. BPBS w 
Braniewie 

PLN Poręczenie 
kredytu  

15.11.2007 6.034,00 0 31.10.2017 

Razem 74.134,00 2.247.300,00  
 
 
Pytanie 21 
 
Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon Gminy , NIP Gminy 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Nadanie_NIP.pdf  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/zaswiadczenie_REGON.pdf  
 
Pytanie 22 
 
Statut JST 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/440/w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-braniewo.html  
 
Pytanie 23 
 
Dokumenty dotyczące wyboru Wójta i Skarbnika Gminy 
 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/wybor_wojta.pdf  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/powolanie_skarbnik.pdf  
 
Pytanie 24 
 
Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną ( 
z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP) 
 
Nazwa jednostki NIP Regon Powiązanie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5821543945 002797422 Jednostka organizacyjna- 

jednostka budżetowa 
 

Szkoła Podstawowa w Lipowinie  5821544241 170184502 Jednostka organizacyjna- 
jednostka budżetowa 
 

Biblioteka Publiczna  Gminy Braniewo im Marii 
Zientary- Malewskiej 

5821544100 170975988 Samorządowa instytucja 
kultury 



 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 
Infrastruktury Gospodarczej w Młotecznie Sp. z o.o. 

5821549505 170991585 100% udziałów 
 
 

Pętla Żuławska Sp. z o.o. 5783113012 281535246 22,70% udziałów 
 

 
Pytanie 25 
 
Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. wraz z załącznikami oraz 
prognozą łącznej kwoty długu JST. 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/612/uchwala-w-sprawie-zmian-budzetu-gminy-braniewo-na-2017-
r..html  
 
 
Pytanie 26 
 
Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 
 
Powyższe objaśnienia, są załącznikiem do Uchwały Nr 111/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie 
uchwalenia WPF na lata 2017-2025,  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/uchwala_nr_111.VII.2016.pd
f 
 
 
Pytanie 27 
 
Ostatnia , aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/611/uchwala-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-111-vii-2016-rady-gminy-
braniewo-z-dnia-21-grudnia-2016-roku-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-braniewo-na-lata-
2017-2025.html  
 
Pytanie 28 
 
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 roku 
Opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2017 roku 
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. 
Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) 
Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r i 2016 r.  
Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2017 r.  
Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Pytanie 29  
 
Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/124/zarzadzenie-nr-67-vii-2017.html  
 
Pytanie 30  
 
Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb- Z, Rb –N za 2016 r. i II kwartał 2017 r. 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_II_kwartal
_2017.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_IV_kwarta
l_2016.zip  
 



 
 
Pytanie 31 
 
Sprawozdania finansowe w pełnej wersji przygotowanych do MF za rok 2016 i I półrocze 2017 roku 
(Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb- Z) 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_IV_kwarta
l_2016.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_II_kwartal
_2017.zip  
 
 
Pytanie 32 
 
Uchwały RG o zaciągnięciu kredytu wraz z opinią RIO 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/124/zarzadzenie-nr-67-vii-2017.html  
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Pytanie 33 
 
Przedstawienie następujących opinii RIO: 
 
1) ws. projektu budżetu na 2016 rok 
2) ws. wykonania budżetu za 2016 rok i I półrocze 2017 
3) ws. deficytu i planowanej kwoty długu 
4) ws WPF  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Opinia_RIO.zip  
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
 
Pytanie 34 
 
Przedstawienie oświadczenia Gminy na temat występowania/ nie  występowania zaległości w regulowaniu 
zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych oraz Skarbu Państwa. 
 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/oswiadczenie.pdf 
 
Pytanie 35 
 
Informacja w sprawie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 roku / lub 
30.09.2017 roku (z wyszczególnieniem banków, terminy spłaty) 
 
Wykaz zadłużenia Gminy Braniewo  na dzień 30.09.2017 rok. 
 
Lp Nazwa 

podmiotu 
Waluta 
zadłużenia 

Typ długu Data zawarcia 
umowy 

Kwota pozostałego 
zadłużenia  

Data całkowitej 
spłaty 

1. BGŻ BNP 
Paribas 

PLN Kredyt 
długoterminowy 

06.09.2010 2.247.300,00 29.12.2025 

       
Razem 2.247.300,00  
 
 
Pytanie 36 
 
Prosimy o informację czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej 
 
Informujemy, iż Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej . 



 
Pytanie 37 
 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia postanowień umowy, poza zapisami 
wskazanymi w zał. Nr 7 do SIWZ. 
 
Zamawiający , nie dopuszcza możliwości uszczegółowienia postanowień umowy.  
 
Pytanie 38  
Biorąc pod uwagę konieczność zgromadzenia i przeanalizowania powyższych danych/ dokumentów 
i informacji, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, do dnia 23.10.2017 roku 
 
Informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 20.10.2017 rok.  
 
 
Pytanie 39 
 
Statut JST  
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/440/w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-braniewo.html  
 
Pytanie 40 
 
Komunikat/informacja o wyborze Wójta, Skarbnika 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/wybor_wojta.pdf  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/powolanie_skarbnik.pdf  
 
 
Pytanie 41 
 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok ubiegły  
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/23/sprawozdania.html  
 
Pytanie 42 
 
Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/124/zarzadzenie-nr-67-vii-2017.html  
 
Pytanie 43 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec IV kwartału za trzy ostatnie lata oraz miniony 
kwartał roku bieżącego, sporządzonego dla Ministerstwa Finansów i RIO : Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, 
Rb-28S 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_II_kwartal
_2017.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_IV_kwarta
l_2016.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_2015.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_2014.zip  
 
 
Pytanie 44 
 
Uchwała Rady (gminy) o udzielenie absolutorium Wójta – za rok poprzedni 
 



http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/595/uchwala-w-sprawie-udzielenia-wojtowi-gminy-braniewo-
absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-braniewo-za-2016-rok.html  
 
Pytanie 45 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego 
z wykonania budżetu za 2 lata poprzednie i rok bieżący oraz opinii RIO o projekcie budżetu, 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozie długu publicznego oraz możliwości spłaty kredytu; 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Opinia_RIO.zip  
 
Pytanie 46 
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa JST na okres kredytowania uwzględniająca zmiany budżetu. 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/611/uchwala-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-111-vii-2016-rady-gminy-
braniewo-z-dnia-21-grudnia-2016-roku-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-braniewo-na-lata-
2017-2025.html  
 
Pytanie 47 
 
Prosimy o informację o zobowiązaniach w innych bankach oraz instytucjach finansowych z tytułu 
kredytów, gwarancji i poręczeń udzielonych za zamawiającego oraz innych form zaangażowania z 
uwzględnieniem: 

a) nazwa banku/ instytucji finansowej 
b) rodzaju zaangażowania 
c) ostatecznego terminu spłaty 
d) aktualnego zaangażowania według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca (w zł) 
e) przyjętych zabezpieczeń (rodzaju i kwoty) 

 
Wykaz zadłużenia Gminy Braniewo  na dzień 30.09.2017 rok. 
 
Lp Nazwa 

podmiotu 
Waluta 
zadłużenia 

Typ długu Data 
zawarcia 
umowy 

Kwota 
pozostałego 
zadłużenia  

Data 
całkowitej 
spłaty 

Przyjęte 
zabezpieczenie  

1. BGŻ BNP 
Paribas 

PLN Kredyt 
długoterminowy 

06.09.2010 2.247.300,00 29.12.2025 Weksel, 
deklaracja 
wekslowa 

        
Razem 2.247.300,00   
 
 
Pytanie 48 
 
Prosimy o informację o poręczeniach i gwarancjach , wekslach i poręczeniach wekslowych 
wystawionych przez Zamawiającego i na jego zlecenie z uwzględnieniem: 

a) podmiotu, za który udzielono poręczenia lub gwarancji 
b) beneficjenta poręczenia lub gwarancji 
c) rodzaju poręczenia lub gwarancji 
d) okresu obowiązywania poręczenia/gwarancji (od… do…),  
e) aktualnego zaangażowania według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca (w zł) 

 
ad. a. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.  
ad. b. Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Braniewie 
ad. c. poręczenie za spłatę kredytu 
ad. d. 15.11.2007-31.01.2018 
ad. e. na dzień 30.09.2017 kwota 6.034,00 zł 
 
Pytanie 49 
 
Prosimy o informację o zaangażowaniu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z 
uwzględnieniem: 

a) agenta/gwaranta emisji, 



b) rodzaju zobowiązania 
c) okresu emisji 
d) wartości emisji 
e) aktualnego zaangażowania według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca  
f) przyjętego zabezpieczenia 

 
 
Gmina Braniewo nie posiada zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 
 
Pytanie 50 
 
Prosimy o informację o należnościach z tytułu pożyczek udzielonych przez zamawiającego z 
uwzględnieniem 

a) podmiotu/osoby , której udzielono pożyczki 
b) daty udzielania pożyczki 
c) ostatecznego terminu spłaty pożyczki 
d) kwoty udzielonej pożyczki 

 
Gmina Braniewo nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek . 
 
Pytanie 51 
 
Prosimy o podanie podmiotów, których Zamawiający jest udziałowcem /akcjonariuszem z 
uwzględnieniem: 
 

a) nazwa podmiotu 
b) wartość udziałów 
c) % udziałów w kapitale podmiotu  

 
Lista podmiotów:  
 
Nazwa podmiotu Nip Regon % udział Wartość udziałów  
Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 
Infrastruktury Gospodarczej w Młotecznie Sp. z 
o.o. 

5821549505 170991585 100% 
udziałów 
 
 

4.816.000,00zł 

Pętla Żuławska Sp. z o.o. 5783113012 281535246 22,70% 
udziałów 
 

99 udziałów/ 
99.000,00 zł 

 
Pytanie 52 
 
Prosimy o informacje o zobowiązaniach podmiotów powiązanych z Zamawiającym z 
uwzględnieniem: 
 

a) Nazwy podmiotu powiązanego 
b) Rodzaju powiązania z Zamawiającym  
c) Aktualnego zaangażowania kredytowego podmiotu powiązanego według stanu na ostatni 

dzień poprzedniego miesiąca 
d) Nazwy banku/ instytucji finansowej 

 
Jedynym podmiotem powiązanym posiadającym zaangażowanie kredytowe jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji i 
Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej w Młotecznie Sp. z o.o., jest to spółka ze 100% udziałem Gminy Braniewo, 
aktualne zaangażowanie kredytu wynosi ; 6.034,00 zł na dzień 30.09.2017 r. , jest to zobowiązanie wobec BPBS 
w Braniewie, termin spłaty ostatniej raty : 31.10.2017 rok. 
 
Pytanie 53 
 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wymagane zobowiązania ? Jeśli tak. To prosimy o 
podanie kwoty wymagalnych zobowiązań, rodzaju zobowiązania, terminu wymagalności, nazwy 
instytucji. 
 
Gmina Braniewo nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2017 roku 
 



 
Pytanie 54 
 
Prosimy o informację czy na rachunkach bankowych Zamawiającego występują bądź występowały 
w okresie ostatniego roku zajęcia egzekucyjne, sądowe? 
 
Informujemy, iż nie występują i nie występowały w okresie ostatniego roku zajęcia egzekucyjne oraz sądowe na 
rachunkach bankowych. 
 
Pytanie 55 
 
Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni dokument o wyborze wójta oraz powołania 
skarbnika? 
 
Informacje te są udostępnione pod linkami: 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/wybor_wojta.pdf  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/powolanie_skarbnik.pdf  
 
Pytanie 56 
 
Prosimy o dostarczenie lub publikację na BIP następujących dokumentów Zamawiającego: 
 

a) Sprawozdania : Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, za IV kwartał 2015 r. , za IV kwartał 2016 r. oraz za I 
półrocze 2017 r. 

b) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2015 r. i 2016 r. oraz za I półrocze 
2017 r. 

c) Uchwała Rady w sprawie upoważnienia dla wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, 
d) Aktualna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy) 
e) Wieloletnia prognoza finansowa oraz opinia RIO do projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany 
f) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu 
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego 
h) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 

budżetów za ostatni rok budżetowy oraz za I półrocze 2017 
i) Regulamin organizacyjny 

 
Ad. a)  
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_2015.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_IV_kwarta
l_2016.zip  
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/Sprawozdania_Rb_II_kwartal
_2017.zip  
 
Ad. b) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/23/sprawozdania.html 
 
http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/67/Sprawozdania/ 
 
www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/zarzadzenie_nr_66.VII.2017.
pdf  
 
Ad.c) 
 
Informujemy, iż Rada Gminy Braniewo , na sesji z dnia 31.08.2017 upoważniła Wójta Gminy Braniewo do 
zaciągnięcia kredytu , według limitów podanych w uchwale. Powyższa Uchwała jest udostępniona : 
 
 
http://bip.braniewo.warmia.mazury.pl/akty/536/614_uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-braniewo-na-
2017-r..html 



 
Ad.d) 
http://bip.braniewo.warmia.mazury.pl/akty/536/614_uchwala-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-braniewo-na-
2017-r..html 
 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/akty/612/uchwala-w-sprawie-zmian-budzetu-gminy-braniewo-na-2017-
r..html 
 
Ad.e) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
http://www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty%20do%20pobrania/Przetargi/2017/Kredyt/uchwala_nr_111.VII.2
016.pdf 
 
Ad.f) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Ad.g) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Ad.h) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/kategoria/29/opinie-rio.html  
 
Ad.i) 
http://bipbraniewo.warmia.mazury.pl/8/regulamin-organizacyjny-urzedu.html 
 
Pytanie 57 
 
Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie zamieszczona kontrasygnata Skarbnika. 
 
Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej będzie zamieszczona kontrasygnata Skarbnika. 
 
Pytanie 58 
 
Czy Gmina Braniewo przewiduje przedłużenie terminu składania ofert do przetargu w związku z 
brakiem udostępniania dokumentacji na stronie BIP 
 
Informujemy, iż Wójt Gminy Braniewo podjął decyzję, że termin składania ofert zostanie wydłużony do dnia 
20.10.2017 roku do godziny 11.00. 
 
 
 
 


