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Wykonawcy 

* i 

Informujemy ze wpJyn^Ja prosba o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow 
zamowienia dia post^powania przetargowego pn. „ Udzielenie kredytu w wysokosci 
1 402 704,00zl 

1. Czy Gmina moze potwierdzic, ze nie posiada zadnych zobowiazan wobec ZUS i US oraz 
czy Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytowej 
aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z ptatnosciami wobec US i ZUS ? 

Odpowiedz: Odpowiedz: Gmina Zakrzew nie posiada zaleglosci w zobowî zaniach wobec ZUS i 
US. 
Zamawiajacy nie dopuszcza dostarczenie zaswiadczen o niezaleganiu z ptatnosciami wobec ZUS i 
US przed podpisaniem umowy. 

2. Prosimy o wyjasnienie przeznaczenia kredytu. 
Wedlug SIWZ i uchwaty Rady Gminy w sprawie zaci^gni^cia przedmiotowego kredytu 
jest: 
„na sfmansowanie deficytu oraz cz^sciow^ splat^ zobowi^ah z lat ubieglych w zwi^zku 
z realizacJ4 zadah inwestycyjnych", a w opinii RIO w tej sprawie „na sfmansowanie 
deficytu oraz cz^sciow^ splat^ zobowiazan z tytulu wczesniej zaci^gni^tych kredytow i 
pozyczek w zwi^zku z realizacj^ zadah inwestycyjnych, przy wspotudziale srodkow z 
budzetu UE." 

Odpowiedz: Kredyt b^dzie przeznaczony na sfmansowanie zadah inwestycyjnych 
wymienionych w uchwale. 

3. Prosimy o wyjasnienie dlaczego kredyt ma bye przeznaczony na cz^sciow^ splat? 
zobowiazan z lat ubieglych w zwi^zku z realizacj^ zadah inwestycyjnych, ktore ŝ  uj^te w 
wydatkach inwestycyjnych na rok biez^cy ? 
Z jakich kredytow lub pozyczek b^d^ sfinansowane pozostale wydatki na w/w zadania 
inwestycyjne ? 
Jesli ze srodkow z budzetu UE, czy srodki te zostaly juz przyznane ? 

Odpowiedz: Jest to zgodne z art. 89 ust.l. ustawy o finansach publicznych . 

Pozostale wydatki na w/w zadania inwestycyjne b^d^ sfinansowane ze srodkow z 
budzetu UE. Gmina posiada stosowne do tych srodkow umowy oraz uchwal? Rady 
0 zaci^gni^ciu pozyczki z BGK. 

4. Czy zobowi^zania, ktore maj^ bye splacone z kredytu ŝ  wymagalne ? 

Odpowiedz: obecnie nie ŝ  wymagalne. 



5. Poniewaz w 2014r. planowane przychody z tytulu kredytow i pozyczek w kwocie 
5.870,2 TPLN, jakie inne kredyty i pozyczki, poza przedmiotowym, Gmina planuje 
zaci^gn^c ? 

Odpowiedz: Obecnie planowane przychody w 2014 roku wynosz^ 5870182 zl. Gmina 
obecnie posiada uchwal? do zaci^gni^cia pozyczki w BGK w kwocie 1627708zl oraz 
uchwat? do zaci^gni^cia kredytu nakwot? 1402704 zl. . Decyzje w sprawie pozostalej 
kwoty w wysokosci 2839770 zl czy b^dzie zaci^gni^ty kredyt uzaleznione 54 od realizacji 
dochodow i wydatkow w 2014 roku. Obecnie nie mozemy blizej okreslic. 

6. Prosimy 0 opublikowanie opinii RIO w sprawie: 

- wykonania budzetu Gminy za I polrocze 2013 r. 

- wykonania budzetu Gminy za 2013r. (jesli Pahstwo posiadacie) 

- projektu uchwaly budzetowej na 2014r. i mozliwosci sfmansowania deficytu 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 

Odpowiedz: w zal^czeniu 

7. Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na oswiadczeniu o poddaniu si? egzekucji? 

Odpowiedz: nie 

8. Prosimy o opubUkowanie sprawozdania z wykonania budzetu za 2013r. (cz?sc opisowa, 
jesli Pahstwo posiadacie) 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada. 

9. Prosimy o podanie danych odnosnie dochodow wlasnych i dotacji w 2013r. 

Odpowiedz: Dochody wlasne - 11 065 921,61zl; dotacje - 5 692 874,51zl 

10. W ilu transzach i w jakiej wysokosci Zamawiajacy planuje uruchomienie kredytu? 

Odpowiedz: Kredyt b?dzie uruchamiany zgodnie z zapotrzebowaniem zglaszanym przez 
Zamawiaj^cego, jednak nie pozniej niz do 31.12.2014r. Zamawiajacy nie jest w stanie 
okreslic precyzyjnie tych terminow. Przyblizone terminy oraz kwoty transz: 30.06.2014 -
621349zl; 15.08.2014r. - 234214zl; 15.09.2014r. - 54711 I z l 

11. Czy Gmina posiada zadluzenie z tytulu: 
- leasingu, 
- faktoringu, 
- forfaitingu 

(jesli tak, prosimy o podanie na dzieh 31.12.2013r. kwot zadluzenia z wymienionych 
tytulow, dat wygasni?cia zobowi^zania, harmonogram splat, wysokosci rat). 

Odpowiedz: nie 

12. Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym. maj^ce 
wplyw na poziom dlugu publicznego? 

Odpowiedz: nie 



13. Prosimy o udzielenie informacji czy Gmina Zakrzew udzielila por^czeh, gwarancji, jesli 
tak to komu i na jak^ kwot?? 

Odpowiedz: nie 

14. Czy Gmina posiada akcje, udzialy w innych podmiotach (jesli tak, to prosimy o podanie 
nazwy podmiotu, jego REGON, wartosc udzialow, procent w ogolnej liczbie glosow na 
WZA, procent udzialu w kapitale podmiotu, jesli udzial ten jest powyzej 50%, prosimy o 
doslanie sprawozdah fmansowych powyzszych podmiotow) 

Odpowiedz: nie 

15. Czy Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu skladania ofert do 11.04.2014r. ? 

Odpowiedz: Termin skladania ofert zostaje przesuni?ty na dzieh 11.04.2014godz: 9:55, 

termin otwarcia: 11.04.2014 godz.: 10:00. 

16. Aktualnego zadluzenia z tytulu zobowi^ah, kredytow, pozyczek posiadanych w innych 
bankach /instytucjach fmansowych (z uwzglednieniem rodzaju produktu, udzielonej 
kwoty, zadluzenia na dzieh 31.132013r., harmonogramu splat, zabezpieczenia 
powyzszych kredytow i pozyczek). 
Odpowiedz: w zal^czeniu 

17. Czy zamawiajacy wyrazi zgod? na zapoznanie si? z Regulaminem Kredytowania 
obowi^zuj^cym w banku przed zlozeniem oferty? 

Odpowiedz: nie 

18. Czy zamawiajacy zaakceptuje Regulamin Kredytowania obowi^uj^cy w Banku po 
podpisaniu umowy ? 

Odpowiedz: Tak , jezeli b?dzie zgodny z postanowieniami SIWZ. 

19. Czy zamawiajacy wyraza zgod? na wprowadzenie nast?puJ4cych klauzul do umowy 
kredytowej? 

„ Kredytobiorca zobowi^zuj? si? do: 

- tego, ze jego zobowi^ania wobec Banku wynikaj^ce z niniejszej umowy b?d4 w 
catym okresie obowi^zywania umowy zachowywaty, co najmniej r6wnorz?dnq 
pozycj? w stosunku do zobowiazan Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, a w 
szczegolnosci zobowi^uj? si?, ze nie b?dzie regulowal zobowiazan wobec innych 
wierzycieli, a w szczegolnosci zobowi^zuj? si?, ze nie b?dzie regulowal zobowiazan 
wobec irmych wierzycieli w sposob naruszaj^cy b^dz ograniczaj^cy prawidlowy 
zakres zaspokojenia wierzytelnosci Banku: 

Odpowiedz: Nie 

- tego, ze bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku nie b?dzie dokonywal 
jakichkolwiek obci^zeh skladnikow swojego maj^tku obecnego i przysztego, a w 



szczegolnosci nie b?dzie ustanawial na tym maj^tku zabezpieczen wierzytelnosci 
innych wierzycieli; 

Odpowiedz: Nie 

- tego, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez 
Kredytobiorc? zobowiazan wynikaj^cych z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem 
lub InstytucJ4 Finansow^ moze stanowic podstaw? do wstrzymania przez Bank 
kredytowania lub wypowiedzenia kredytu w calosci lub w cz?sci przed okreslonym w 
umowie terminem splaty". 

Odpowiedz: Nie 

20.Czy zamawiajacy dopuszcza zmian? zapisu o stawce WIBOR 3 M w oparciu o 
ktore naliczane b?dzie oprocentowanie na: „ oprocentowanie naliczane b?dzie w 
oparciu o stawk? WIBOR 3 M z dnia podpisania umowy, ktora wynosi..."? 

Odpowiedz: zgodnie z zasadami obowi4ZUJ4C3mi w banku. 

Jednoczesnie informujemy, ze do punktu 2.5 SIWZ dodaje si? tekst o tresci: 

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na podstawie art. 36a ust.2 pkt.l ustawy pzp i naklada 
obowi^zek osobistego wykonania przez Wykonawc? zamowienia. 


