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  Mogilno, dnia 12.05.2022 r. 

 

WFE.271.10.1.1.2022.WFI  

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego                             

w wysokości 1 900 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. na finansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz                                                 

z infrastrukturą”. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.  

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania 

źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno   

Pytanie 1 

Czy umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa i weksel będą posiadały kontrasygnatę Skarbnika Gminy 

Mogilno? 

Odpowiedź: 

Tak, umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa i weksel będą posiadały kontrasygnatę Skarbnika Gminy 

Mogilno.  

Pytanie 2 

Czy Zamawiający zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym 

na koszt Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie 

notarialnym na swój koszt. 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie czy kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na 

wekslu oraz na deklaracji wekslowej? 

Odpowiedź: 

Tak, kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na wekslu oraz na deklaracji 

wekslowej. 

http://www.bip.mogilno.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
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Pytanie 4 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający będzie spłacał odsetki w okresach kwartalnych, czy Zamawiający 

dopuszcza, żeby stawka referencyjna WIBOR 3M była ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 

3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1 dnia następnego kwartału? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Pytanie 5 

Odpowiedź: 

Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane. 

Odpowiedź: 

Spółka – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

Spółka Mogilno Sport  

Pytanie 6 

Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych 

przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia. 

Odpowiedź: 

Podmioty powiązane (Spółki) nie korzystają z kredytów. 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 i 2021 rok, których Gmina jest organem 

założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących 

informacji: 

- czy szpital realizuje program naprawczy, 

- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Gminę) prosimy  

o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.  

Odpowiedź: 

Gmina nie jest organem założycielskim szpitala.  

Pytanie 8 

Prosimy o informację, czy Gmina w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub 

dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia. 

Odpowiedź: 

Gmina wspiera finansowo szpital: 

-  2018 r.  500.000,00 zł – dotacja dla SP ZOZ Mogilno na rozbudowę i przebudowę Szpitala, 

-  2019 r. 500.000,00 zł  - dotacja dla  SP ZOZ Mogilno na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w 

formie zakupów inwestycyjnych (łóżka  i inny sprzęt), 
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- 2022 r. 200.000,00 zł (dotacja nie została jeszcze przekazana) została zawarta Umowa Nr 

WFE.7013.6.2022 z dnia 17.02.2022 z SP ZOZ Mogilno na zadanie „Remont i modernizacja laboratorium, 

izby przyjęć, podjazdu dla pacjentów Szpitala Powiatu Mogileńskiego zlokalizowanego w Mogilnie" w 

zakresie modernizacji laboratorium. 

Pytanie 9 

Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest 

przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po 

przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa 

itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla 

Państwa budżetu. 

Odpowiedź: 

Takie działania nie są przewidziane przez Zamawiającego. 

Pytanie 10 

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z 

przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przeprowadził ani nie przewiduje takich działań. 

Pytanie 11 

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

zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

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

Odpowiedź: 

Żadne z powyższych nie występowało. 

Pytanie 12 

Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS. 

Pytanie 13 

Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US. 
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Pytanie 14 

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

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.  

Odpowiedź: 

Nie. Poniżej link do uchwał: 

- za 2019   http://bip.mogilno.pl/?a=12755  

- za 2020 http://bip.mogilno.pl/?a=13618  

- za 2021 – nie było jeszcze sesji absolutoryjnej. 

Pytanie 15 

Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o 

kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych 

w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający będzie przedstawiał Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w 

sytuacji, gdy nie będą one publikowane na stronie BIP. 

Pytanie 16 

Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 

uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w 

typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe 

wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we 

wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik). 

Odpowiedź: 

Wydatki z budżetu gminy Mogilno na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, 

profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-

19” wyniosły:  

Rok 2020 

Wydatki bieżące ze środków własnych  167.269,24 zł 

- jednostka Urząd Miejski w Mogilnie 125.433,24 zł (maseczki, mydło w płynie antybakteryjne, preparaty 

antybakteryjne, plexi, rękawice ochronne, ozonowanie pomieszczeń, laptopy do pracy zdalnej), 

-  jednostka Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 11.611 zł, 

- jednostka Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie 30.225 zł 

- ze środków zewnętrznych  361.580,01 zł, w tym: 

a) z dotacji z budżetu państwa jednostka Urząd Miejski w Mogilnie (zakwaterowanie i wyżywienie osób na 

kwarantannie) 18.917,42 zł 

b) ze środków unijnych  zadanie (Urząd Miejski w Mogilnie)  „Zdalna szkoła  183.710,59 zł, 

c) z Funduszu pracy (MGOPS)  5.100 zł, 

http://bip.mogilno.pl/?a=12755
http://bip.mogilno.pl/?a=13618
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d) ze środków unijnych (MGOPS) 96.209 zł 

e) z dotacji z budżetu państwa (MGOPS) 57.643 zł. 

Razem wykazane w WPF wiersz. 10.11 wykonane wydatki bieżące  528.849 zł. 

Rok 2021 

a) ze środków własnych 23.677,75 zł: 

- maseczki jednorazowe dla pracowników w UM   - 165,00 zł, 

- rękawice nitrylowe na potrzeby pracowników w UM   - 165,67 zł, 

- półmaski filtrujące dla potrzeb Straży Miejskiej   -  49,50 zł, 

- osłony z plexi do pok. 108 w UM    -  615,00 zł, 

- lampy do dezynfekcji powietrza Sterylis Light Air+60 do pomieszczeń biurowych w UM  - 16.781,04 zł, 

- montaż sterowników lamp jonizujących w UM  - 4.536,24 zł, 

- osłona z plexi, ochrona przeciw COVID-19, na biurko w USC – 1.365,30 zł  

b) ze środków zewnętrznych 724.465,80 zł, w tym: 

- zadanie „Laboratoria przyszłości” wydatki wyniosły  563.429,80 zł, w tym na zadanie  inwestycyjne "Zakup 

wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących 

rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne 

laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań) 239.025,32 zł, 

- zadanie „Wspieraj seniora”  122.064,00 zł, 

- zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych  oraz  na realizację zadania  pn. 

Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko 

wirusowi  SARS-CoV-2” – wydatki wyniosły 38.972,00 zł. 

Kwota wykazana w wierszu 10.11 w WPF za 2021 r. wydatki bieżące  509.113,23 zł. 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć 

stawkę bazową na poziomie 0,00%. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 18 

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, wobec Zamawiającego w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone żadne postępowania 

egzekucyjne. 
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Pytanie 19 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia 

egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).  

Odpowiedź: 

Nie, w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach Zamawiającego nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne. 

Pytanie 20 

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: 

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (w przypadku jego 

wystąpienia)  zgodnie z art. 481 § 21 KC? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 22 

Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 20-04-2022 r., jeżeli była zmieniana to prosimy 

o przedłożenie aktualnych zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że WPF nie była zmieniana od dnia 20-04-2022 do dnia udzielenia odpowiedzi. 

Pytanie 23 

Z uwagi na czas niezbędny na dokonanie analizy prosimy o zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferta 

o 2 dni robocze, tj. do 23 maja 2022r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert. 

 

 

 

 

Burmistrz Mogilna 

/Leszek Duszyński/ 

Kierownik Zamawiającego 

 


