
 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/3 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.4.1.2016  Gnojnik, dnia 14.10.2016 r. 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-13 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 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł.   
 

 

PYTANIE 1: Prosimy o podanie, zobowiązań, które mają być spłacone z przedmiotowego 

kredytu: wierzyciel, kwota, na jakie cele zostały udzielone kredyty, których spłata ma być 

dokonana z przedmiotowego kredytu? 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w Gnojniku  z dnia 22 czerwca 2016 r. kredyt 

zaciąga się na sfinansowanie planowanego deficytu ( tj. różnica pomiędzy dochodami  

a wydatkami) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: tj.  

 

Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r.  1 137 602,00 

a) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na zadanie "Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków" w NFOŚIGW  w Warszawie  120 000,00 

b) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.  280 000,00 
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c) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2010 roku (do PROW)+dodatkowa spłata pożyczki   

w celu umorzenia  207 668,00 

d) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011  320 000,00 

e) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012  100 000,00 

f) spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wkład  krajowy (własny) na finansowanie 

działań w związku z umową na realizację zadnia  "Budowa mikroinstalacji prosumenckich - 

fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" objętego PROW na lata 2007-2013 działanie 

321 " podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "     109 934,00 

 

 

PYTANIE 2: Czy wyrażają Państwo zgodę aby od kwoty kredytu (kapitału) znajdującego  

się na rachunku zadłużenia przeterminowanego Bank naliczał za każdy dzień zwłoki (od dnia 

powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego całkowitą spłatę) 

odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie  

w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Wysokość oprocentowania 

zadłużenia przeterminowanego ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości 

stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie powyższe odsetki 

wynoszą 14% 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie za każdy dzień zwłoki odsetek  

za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku 

rocznym.   

 

  

PYTANIE 3: Czy w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowo –ekonomicznej Gminy 

Gnojnik Zamawiający wyrazi zgodę na dobezpieczanie  kredytu w formie zabezpieczenia 

rzeczowego? 

 

ODPOWIEDŹ 3: 

Zamawiający nie wyrazi zgody na dobezpieczenie kredytu w formie zabezpieczenia 

rzeczowego. 
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PYTANIE 4: Czy jeżeli termin spłaty raty kapitałowej i odsetek przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy spłata rat kapitałowych i odsetkowych następować będzie w ostatnim dniu 

roboczym kwartału czy w pierwszym dniu roboczym po ustalonym terminie? 

 

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy termin spłaty raty i odsetek przypada  

na dzień ustawowo wolny od pracy , spłata rat i odsetek następować będzie w ostatnim dniu 

roboczym kwartału.      

 

 

PYTANIE 5:  Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec US 

i ZUS. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań. W przypadku posiadania 

aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu prosimy o udostępnienie.  

 

ODPOWIEDŹ 5: 

Gmina Gnojnik nie posiada zaległych zobowiązań wobec  ZUS i US. Gmina nie posiada 

aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu .    

 

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 


