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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.12.1.2012  Gnojnik dnia: 2012-08-17 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-08-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie: 

Prosimy o przedłożenie następujących informacji: 

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 

2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata 

Skarbnika? 

3. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się do egzekucji 

zgodnie z art. 97 prawa bnkowego? Jeżeli tak to prosimy o informację, czy na 

oświadczeniu o poddaniu się do egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 

4. Prosimy o informację, czy przewidują Państwo możliwość zmiany umowy kredytowej 

w szczególnych przypadkach, np.: pogorszenie się sytuacji finansowej 

Zamawiającego? 

5. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 wraz  

z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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6. Prosimy o udostępnienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011wraz  

z Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

7. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb 27s., 

Rb 28s. za rok 2010 

8. Prosimy o informacje ostanie mienia komunalnego na 2010 i 2011 r. 

9. Prosimy o podanie zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 

(agent/gwarant emisji, rodzaj zobowiązania, okres emisji, aktualne zaangażowanie, 

zabezpieczenia) 

10. Prosimy o informacje czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach? Jeżeli 

tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach. 

11. Prosimy o informacji o aktualnym stanie zadłużenia na dzień 30.06.2012 roku –

zgodnie z załączonym formularzem. 

12. Prosimy o uzupełnienie nw. Dokumentów (w formie do pobrania) niezbędnych do 

przygotowania oferty: 

 Statut Gminy 

 Regon  

 Regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/ 

prezydenta) 

 Dokumenty o wyborze organu wykonawczego Gminy  

 Uchwała o powołaniu skarbnika/ głównego księgowego. 

 

Odpowiedź: 

1) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu.  

2) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. 

3) Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, skarbnik złoży 

kontrasygnatę na oświadczeniu.   

4) Zamawiający informuje, iż nie przewiduje na dzień dzisiejszy możliwości zmiany 

umowy kredytowej z powodu szczególnych przypadków. Wszelkie zmiany mogą być 

dokonywane z uwzględnieniem SIWZ.  

5)  Zamawiający informuje, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. wraz  

z opinia RIO znajduje się na stronie  www.gnojnik.pl w zakładce Urząd Gminy > 

Budżet> sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.  

6) Zamawiający informuje, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 wraz z opinia 

RIO znajduje się na stronie  www.gnojnik.pl w zakładce Urząd Gminy > Budżet> 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. 

http://www.gnojnik.pl/
http://www.gnojnik.pl/
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7) Zamawiający informuje, że sprawozdania RB Z, RB N, RB NDS, RB 27S, RB 28S za 

2010 r. znajdują się na stronie  www.gnojnik.pl w zakładce Urząd Gminy > Budżet> 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. 

8) Zamawiający informuje, że informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 i 2011 r. 

znajduje się na stronie  www.gnojnik.pl w zakładce Urząd Gminy > Budżet> 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i za 2011 r.  

9) Zamawiający nie emituje papierów wartościowych.  

10) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.  

11) Zamawiający podaje aktualną informację o zadłużeniu na dzień 30.06.2012 r. – zg.  

z załączonym formularzem.   

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU. 

Bank udzielający 

Data 

udzielenia Rodzaj kredytu 

Kwota 

kredytu Wysokość %

Rozdzaj 

zabezpieczeni

a 

Aktualne 

zadłużenie 

sposób 

spłaty 

data kwota 

Bank Ochrony 

Środowiska 24-06-2004

długoterminowy 

inwestycyjny 2 160 000,00

stopa redyskonta 

weksli + marża banku 

1,29 p.p

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 450 000,00

ostatni dzień kwartału 

- ostatnia rata 30 

czerwca 2014 r.  57 000,00

raty 

malejące 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 12-11-2009

pożyczka 

długoterminowa  na 

zadanie Rozbudowa 

i modernizacja 

oczyszczalni 

ścieków w Gnojniku  1 800 000,00 4%

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 1 350 000,00

ostatni dzień kwartału 

I, II, III i dzien 30 

listopada kolejnego 

roku - ostatnia rata 

30 września 2019 r.  45 000,00

raty 

malejące 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 22-12-2010 r.

pożyczka 

długoterminowa  na 

zadanie Budowa 

zagęszczacza wraz 

z prasą do osadów 

ściekowych 410 000,00 4%

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 311 492,87

ostatni dzień kwartału 

I, II, III i dzien 30 

listopada kolejnego 

roku - ostatnia rata 

30 listopada 2020 r.  10 250,00

raty 

malejące 

Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Krakowie 22-12-2010 r.

pożyczka 

długoterminowa  na 

zadanie Budowa 

siecki kanalizacyjnej 

wraz z przyłączami 

domowymi w 

miejscowości 

Uszew 1 178 220,37 4%

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 988 344,36

ostatni dzień kwartału 

I, II, III i dzien 30 

listopada kolejnego 

roku - ostatnia rata 

30 czerwca 2020 r.  31 646,00

raty 

malejące 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 2-09-2010 r. 

Pożyczka z budżetu 

państwa na 

wyprzedzające 

finansowanie w 

ramach PROW 2007-

2013  3 352 002,95

Iloczyn wskaźnika 

0,25 stopy 

rentowności 52-

tygodniowych bonów 

skarbowych z 

ostatniego przetargu 

przeprowadzonego w 

miesiącu 

poprzedzającym dany 

kwartał kalendarzowy, 

dla każdej transzy 

pożyczki ciągnionej w 

danym kwartale. 

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 1 819 396,16

Spłata ze środków 

przekaznych przez 

Agencje Płatniczą - 

po rozliczeniu 

projektu 

ING Bank Śląski 27-10-2010

Kredyt 

długoterminowy 2 790 830,00

WIBOR 3m+marża 

0,70 p.p  

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 2 370 830,00

spłata w ratach 

kwartalnych, ostatnia 

rata 31 grudnia 2020 

r. 

70000 - 

ostatni rok 

spłaty - 

raty 

67707,50

raty 

malejące 

ING Bank Śląski 15-09-2011 

Kredyt 

długoterminowy 2 700 000,00

WIBOR 3m+marża 

0,78 p.p  

weksel in 

banco+deklara

cja wekslowa 2 700 000,00

spłata w ratach 

kwartalnych, ostatnia 

rata 30 czerwca  

2021 r. 

80000 - 

ostatnia 

rata 60000

raty 

malejące 

9 990 063,39

Zapadalność rat 

Gnojnik 16.08.2012r. 

 

http://www.gnojnik.pl/
http://www.gnojnik.pl/
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12)  Zamawiający podaje do pobrania następujące dokumenty:  

- statut Gminy, 

- Regon  

- Regulamin organizacyjny 

- dokument o wyborze Wójta  

- uchwała w sprawie powołania skarbnika  

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


