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Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel./faks 0774801460
ZP 341-7 / 02 / 2010

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-8/2010 : „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego”

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniŜej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.
A.
Pytania
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego, prosimy o:
1. przesłanie faksem zaświadczenia o nadanie numeru REGON
2. przesłanie faksem zaświadczenia o nadanie numeru NIP
3. zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS i US
4. uchwały budŜetowej akceptującej wykonanie budŜetu za 2009 rok
5. opinia RIO:
• z wykonania budŜetu 2009 rok
• z planu budŜetu na rok 2010
• o moŜliwość spłaty przedmiotowego kredytu
Odp.:
W odpowiedzi na pyt. 1-5 oświadczam, Ŝe powyŜsze dokumenty zostaną przedłoŜone do
umowy z bankiem - wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania
przetargowego. Jednocześnie oświadczam, Ŝe gmina uzyskała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budŜetu za 2009 r. oraz pozytywną opinie o
projekcie uchwały budŜetowej na 2010 r. Gmina posiada teŜ pozytywną opinie o
moŜliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
6 (zam. 5). równocześnie prosimy o udzielenie i przesłanie następujących informacji:
- jakie są wartości inwestycji planowanych do współfinansowania kredytem bankowym?
-czy przyznane są poŜyczki z WFOŚ i GW na finansowanie inwestycji, które finansowane będą
kredytem Bankowym, jeśli ,,nie” z jakich źródeł będą pochodzić środki własne do sfinansowania
inwestycji i w jakiej wysokości?
-zaksięgowane kredyty i poŜyczki w bankach i instytucjach finansowych w następującym
układzie:
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Nazwa Banku/ Instytucji
finansowej

Kwota
zaangaŜowania

Wykonanie
na dzień
31.12.2009

Warunki spłaty-termin spłaty

Zabezpieczenia

-udzielenie przez wnioskodawcę gwarancje i poręczenia-zobowiązania pozabilansowe
w następującym układzie :
Nazwa beneficjenta

Kwota gwarancji /
poręczenia

Wykorzystanie
na dzień
31.12.2009

Z jakiego tytułu/na jaki okres

-zobowiązania kredytobiorcy z tytułu emisji obligacji pozabilansowe w następującym układzie:
Cel emisji

Kwota emisji

Wykorzystanie

Data wykupu

-zobowiązania odroczone-zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności
dłuŜszych niŜ 6 miesięcy, przypadających do zapłaty w następujących latach budŜetowych
łącznie z leasingiem w następującym układzie:
Wartość nominalna

Data podpisania
umowy

Data rozpoczęcia
spłaty

Data zakończenia spłaty

Odp.:
W odpowiedzi na pyt. 6 informuję, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego a
Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. PowyŜsze pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

7 (zam. 6). W pkt.16 SIWZ zawarte są istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawartej w umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdzie w pkt.11
określono sposób naliczania odsetek za kaŜdy dzień kalendarzowy jak /366 dla roku
przestępnego. Czy istnieje moŜliwość obliczenia odsetek dla roku przestępnego jako 1/365?
Proponowana zmiana obliczania terminów a ponadto umoŜliwiają ją funkcjonujące w bankach
systemy księgowe, które są ustawione na dokonanie naliczeń zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami.
Odp.:
Odsetki od udzielonego kredytu naleŜy obliczać zgodnie z zapisami rozdz. 16 pkt 11
SIWZ.
B.
Pytania
Proszę o przedstawienie
1.zaświadczenie o nadanie Gminie (nie Urzędowi Gminy) numeru REGON i NIP,
Odp.:
W odpowiedzi na pyt. 1 oświadczam, Ŝe powyŜsze dokumenty zostaną przedłoŜone do
umowy z bankiem - wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania
przetargowego.
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2. informację o zobowiązaniach Gminy wobec Instytucji finansowych z podaniem kwoty
zaciągniętego kredytu/poŜyczki, aktualnego zadłuŜenia okresu kredytowania, rat spłaty.
Odp.:
W odpowiedzi na pyt. 2 informuję, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego a
Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. PowyŜsze pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. opinię RIO o moŜliwości spłaty kredytu,
4. opinię RIO o projekcie uchwały budŜetowej na 2010r.
5. opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budŜetu 2009r. i 2008r.
6. opinię RIO o moŜliwości spłaty kredytu
Odp.:
W odpowiedzi na pyt. 3-6 oświadczam, Ŝe powyŜsze dokumenty zostaną przedłoŜone do
umowy z bankiem - wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania
przetargowego. Jednocześnie oświadczam, Ŝe gmina uzyskała pozytywne opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budŜetu za 2009r. i 2008r. oraz pozytywną
opinie o projekcie uchwały budŜetowej na 2010 r. Gmina posiada teŜ pozytywną opinie o
moŜliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

7. sprawozdania Rb-27S i 28S, Rb-Z za 2008 i 2009r.
Odp.:
Patrz rozdz. 3 pkt 3 SIWZ
8. czy do umowy kredytowej zostanie podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Odp.:
Tak
9. czy skarbnik złoŜy kontrasygnatę na wekslu oraz deklaracji wekslowej?
Odp.:
Tak
10. czy Gmina potwierdza, Ŝe wskazana SIWZ stopa WIBOR 1 M z dnia 02.08 w wysokości
3,6% nie moŜe mieć zastosowania do umowy kredytowej na pierwszy okres odsetkowy,
poniewaŜ do umowy podpisanej sierpniu zgodnie z opisem stawki moŜe być zastosowana
stawka średnia w wysokości 3,62%.
Odp.:
Do umowy kredytowej naleŜy stosować stopę procentową zgodnie z zapisami rozdz. 3
pkt 2i SIWZ, natomiast do oferty naleŜy przyjąć stopę w wysokości 3,60 zł, czyli z rozdz. 3
pkt 2j SIWZ.

Z up. Wójta Gminy
Urszula Golisz
SEKRETARZ GMINY
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