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 Do Wykonawców  

ubiegających się o  

udzielenie zamówienia 

 

 

 

Dotyczy: Nr zamówienia ZW/11/2019 pt: „Udzielenie i obsługę złotówkowego kredytu 

długoterminowego inwestycyjnego na zakup 2 autobusów” 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ. 

 

1. Pytanie. 

Uchwały wspólników wyrażającą zgodę na zaciągniecie kredytu i na zabezpieczenie na majątku 

Spółki. 

Odpowiedź. 

Nie ma  konieczności wyrażania zgody przez Zgromadzenie Wspólników ponieważ  w umowie 

spółki jest zapis że taka zgoda jest wymagana od kwoty 3 000 000 zł. W załączeniu skan 

umowy spółki. 

 

2. Pytanie. 

Informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia tj.  okres  kredytu, czy spłata od sierpnia 

2019r. w 60 ratach miesięcznych, a okres kredytu 61 miesięcy czy uruchomienie w lipcu 2019r. 

i spłata pierwszej raty też w lipcu 2019 i okres kredytowania 60 miesięcy.  

Odpowiedź. 

Uruchomienie kredytu nastąpiłoby w lipcu. Okres spłaty kredytu – 60 miesięcy, płatne 

ostatniego dnia miesiąca, począwszy od lipca 2019. 

 

3. Pytanie. 

Prosimy o przedstawienie umowy zakupu, faktury zakupu ,  potwierdzenia płatności za 

zakupione autobusy  oraz innych dokumentów związanych z zakupem autobusów. Czy autobusy 

zostały już ubezpieczone, jeśli tak to poprosimy umowy jeśli nie to nazwa Towarzystwa z  

którym będzie  podpisana polisa ubezpieczeniowa? 

Odpowiedź. 

Autobusy zostały zakupione i ubezpieczone. W załączeniu skan umowy zakupu, faktur i polis 

ubezpieczeniowych.  

 

4. Pytanie. 

Prosimy o podanie  terminu  płatności odsetek i rat kredytowych - na który dzień miesiąca.   

Odpowiedź. 



Jak w pyt. 2. Uruchomienie kredytu nastąpiłoby w lipcu. Okres spłaty kredytu – 60 miesięcy, 

płatne ostatniego dnia miesiąca, począwszy od lipca 2019. 

 

5. Pytanie. 

Zgodnie z informacją z SIWZ  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej 

ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M) 

opublikowanej w dzienniku "Rzeczypospolita" na dwa dni robocze przed uruchomieniem 

kredytu oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Prosimy o informację z jakiego  dnia ma 

być przyjmowana stawka bazowa dla kolejnych okresów (poza pierwszym okresem). Czy 

wyrażacie Państwo zgodę, aby to była  stawka bazowa  ustalana na okres 1 miesiąca w 

wysokości stawki WIBOR 3 M wyznaczana na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i 

obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca? 

Odpowiedź. 

Wyrażamy zgodę na aby to była  stawka bazowa  ustalana była na okres 1 miesiąca w 

wysokości stawki WIBOR 3 M wyznaczana na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i 

obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca. 

 

6. Pytanie 

Czy wyrażają Państwo zgodę,  aby oświadczenie Zastawcy o poddaniu się egzekucji wydania 

rzeczy było  150 % kwoty kredytu. 

Odpowiedź. 

Zamawiający w SIWZ ( pkt.3, ust.3.4.) wskazał jako zabezpieczenie kredytu zastaw rejestrowy 

na zakupionych pojazdach. Spółka zakupiła 2 szt. pojazdów wartych 600 tys. każdy. 

Zabezpieczenie kredyt wynosi więc dwukrotność wartości kredytu. Tym samym wyrażamy 

zgodę na poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w wysokości 200% kredytu. 

 

7. Pytanie 

Zwracamy się z prośbą  o wykreślenie  z SIWZ zapisu pkt 3.4 lit.c), gdyż niniejszy zapis nie 

obowiązuje na dzień dzisiejszy. Czy wyrażają Państwo zgodę na oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c w wysokości 200% kwoty 

kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 

3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu. 

Odpowiedź. 

Zamawiający wykreśla  z SIWZ zapis pkt. 3.4 lit.c). Jednocześnie Zamawiający nie wyraża 

zgody na  oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z 

art. 777 k.p.c w wysokości 200% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o 

nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu. 

 

8. Pytanie 

Czy wyrażają Państwo zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci  weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową. 

Odpowiedź. 

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci  weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową. 

 

 

 

 



9. Pytanie 

Wykaz umów pożyczek udzielonych Spółce przez udziałowców  lub  inne osoby trzecie jeśli 

były i kserokopie tych umów.  

Odpowiedź. 

Nie ma pożyczek udzielonych Spółce przez udziałowców  lub  inne osoby trzecie. 

 

10. Pytanie 

Prosimy o przedstawienie umowy z Miastem Łomianki wraz z aneksami jeśli były zawarte  oraz 

informacji  dotyczącej  planowanych kwot rekompensat/dopłata od miasta Łomianki w latach 

2019-2024 (kwoty proszę podać w okresach rocznych  ile w każdym roku).  

Odpowiedź. 

W załączeniu skan umowy wykonawczej z Gminą Łomianki   

 

11. Pytanie 

Jaki procent przychodów dotyczy działalność zleconej przez Miasto i realizowana na jego rzecz, 

co stanowią pozostałe przychody (prosimy o informację w latach 2017-2018 oraz na 

31.03.2019r.).  

Odpowiedź. 

Zamawiający wykonuje obecnie umowę na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego z 

miastem Łomianki co stanowi ok. 12% przychodów oraz z na mocy porozumień 

międzygminnych z ZTM Warszawa co stanowi ok. 86% przychodów.   

 

12. Pytanie 

Czy mają Państwo podpisaną umowę lub porozumienie  z Warszawa na obsługę linii należących 

do ZTM Warszawa? Jeśli tak to poprosimy o kserokopie.  

Odpowiedź. 

W załączeniu skan umowy wykonawczej z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.   

 

 
 

Zamawiający udostępnia Kredytodawca możliwość pobrania materiałów o których mowa w 

odpowiedziach za pomocą dostępu do zasobów internetowych.  

Poniżej link do pobrania danych: 

https://chmura.kmlomianki.info/index.php/s/mRC2YHiDxpKZQQB  
 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 02.07.2019r. do godz 

12:00. 

 
 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Bogdan Marcińczyk 

https://chmura.kmlomianki.info/index.php/s/mRC2YHiDxpKZQQB

