
Urz^d Gminy w Zakrzewie 
Zakrzew 51 

26-652 Z a k r z e w 
powiat radomski, woj. mazowieckie Zakrzew, 08.09.2014r. 

FEIT.ZP. 271.21.2.2014 

Wykonawcy 

Ponizej tresc pytan oraz odpowiedzi. 

1. Prosimy o ujednolicenie tresci przedmiotu zamowienia. Czy Wykonawca ma przyj^c zapis zgodny 
z paragrafem 1 pkt. 1 uchwaly Rady Gminy nr L/285/2014 z dnia 12.08.2014r. 
tj. ..Postanawia zaci^gn^c kredyt dlugoterminowy w kwocie 2.100.000 zl. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie deficytu oraz splat? zobowi^zan z lat ubieglych z t>tulu zaci^gni^cia poz\czek 
oraz kredytow, czy zgodny z zapisem w pkt 2.1 p.pkl. 1 SIWZ tj. ..Przedmiotcm zamowienia jest 
udzielenie i obsluga kredytu w wysokosci 2 100 OOO.OOzl. z przeznaczeniem na sfinansowanie 
deficytu oraz cz^sciow^ splat? zobowi^zah z tytulu zaci^gni?tych kredytow 
i pozyczek? 

Odpowiedz: Wykonawca powinien przyjac zapis zgodny z paragrafem 1 pkt. 1 uchwaty Rady Gminy 
nr L/285/2014 z dnia 12.08.2014r. 
tj. ..Postanawia zaci^gn^c kredyt dlugoterminowy w kwocie 2.100.000 zl. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie deficytu oraz splat? zobowi^zan z lat ubiegtych z tytulu zaci^gni^cia pozyczek oraz 
kredylow 

2. Czy Gmina moze potwierdzic, ze nie posiada zadnych zobowi^zan wobec ZUS i US oraz czy 
Zamawiaj^cy dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne zaswiadczenia o 
niezaleganiu z platnosciami wobec US i ZUS ? 

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie posiada zobowi^zari wobec ZUS i US. Zamawiaj^cy nie dostarczy 
w/w zaswiadczeh. 

» 

3. Poniewaz w 2014r. planowane sq przychody z tytulu kredytow i pozyczek w kwocie 
4.197.944 PLN, jakie inne kredyty i pozyczki, poza przcdmiotowym i juz zaci^gni^tymi Gmina 
planuje zaci^gn^c ? 

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie planuje zaci^gania innych kredytow w biez^cym roku. 

4. Czy byly zmiany do budzetu i WPF po dniu 12.08.2014r.? Jesli tak prosimy o publikacj? 
wszystkich uchwal wraz z zal^cznikami. 
Odpowiedz: Nie bylo zmian. 

5. Prosimy o opublikowanie opinii RIO w sprawie wykonania budzetu Gminy za 1 polrocze 2014r. 

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie posiada. 

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

Odpowiedz: Tak 

7. Prosimy o opublikowanie sprawozdania z wykonania budzetu za 2013r oraz II kwartat 2014r. 
(cz?sc opisowa). 

Odpowiedz: W zat^czeniu sprawozdanie. 

8. Prosimy o podanie danych odnosnie dochodow wtasnych i dotacji w I I kwartale 2014r. 

Odpowiedz: W zat^czeniu sprawozdanie. 

9. Czy Gmina posiada zadtuzenie z tytulu: leasingu, faktoringu, forfaitingu 

(jesli tak, prosimy o podanie na dzieri 30.G6.2014r. kwot zadluzenia z wymienionych tytulow, dat 
wygasni?cia zobowi^zania, harmonogram splat, wysokosci rat). 

Odpowiedz: nie 



10. Czy Gmina posiada podpisane umowy o charaklerze publiczno-prywatnym, maj^ce wplyw na 
poziom dlugu publicznego? 

11. Odpowiedz: nie 

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

Odpowiedz: nie 

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

Odpowiedz: nie 

14. Czy gmina zaakceptuje zapis w umowie kredytowej, ze od kapitalu przeterminowanego Bank 
b?dzie naliczal odsetki w wysokosci 4 x stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego od dnia powstania zadluzenia przeterminowanego do dnia poprzedzaj^cego jego splat? 
wl^cznie? 

Odpowiedz: Tak 

15. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza w czasie obowi^zywania umowy kredytowej. zobowi^zanie si? do: 
skladania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredylobiorcy) 
w terminie 30 dni od ich sporz4dzenia: 
- kwartalnych i rocznych sprawozdari fmansowych Rb NDS, RbN, RbZ. Rb27s, Rb28s 
- rocznych i polrocznych sprawozdari opisowych z wykonania budzetu Gminy wraz 

z opiniami RIO 
- projektow budzetow i projektow WPF (w koiejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwal 

budzetowych i uchwal w sprawie WPF - po ich zalwierdzcniu 
- uchwal w sprawie wyboru Wojta oraz powolania Skarbnika Gminy - w przypadku zmian 

Odpowiedz: Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do skladania 
- rocznych i polrocznych sprawozdari opisowych z wykonania budzetu Gminy wraz 

z opiniami RIO 
- uchwal budzetowych i uchwal w sprawie WPF - po ich zalwierdzcniu 
- uchwal w sprawie wyboru Wojta oraz powolania Skarbnika Gminy - w przypadku zmian 

16. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza przedluzenie terminu skladania ofert np. do 17.09.2014r.? 

Termin skladania ofert zostaje przesuni?ty na dzieri 18.09.2014r. godz: 09:55, Termin otwarcia 
ofert 18.09.2014r. godz.lOiOO 


