
Urzqd Gminy w Zakrzewie 

Zakrzevv 51 Zakrzew, 08.09.2014r. 
powiat radomski, woj. mazowieckie 

Wykonawcy 

Ponizej tresc pytah oraz odpowiedzi . 

Pytania dotyc/:)ce transakcji i zabezpiec/eh 

Pylanie do Klienta Odpowied^ 1 
kl ienU 1 

1 Prosimy o informacj?, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie zlozona kontrasygnata Skarbnika. Tak 
2 Prosimy o informacj?, czy zostanie zlozone oswiadczenie o poddaniu si? egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Tak 
3 W zwi^zku z zawartym \ SIWZ zastrzezeniem mozliwosci zmian\

a) terminow 1 kwot wyplat - prosimy o podanie ostalecznego terminu \vypJat\. 31.12.2014 
b) lerminow i kwot splat (nie dotyczy wczesniejszej splat\ - prosimy o inlbrmacj? cz\^ Paristwo nast?puJ4ce postanowienie w 

umowie kredytu; ..Wysoko^ii i termin splaty kredytu/raty kred>lu mog^ bye. w szczeg6Inie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze 
aneksu do umowy. na pisemny wniosek kredytobiorcy zloiony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed lerminem platnosci raty 
kapitalowej. Oznaczon> czas przesuni?cia raty kapitalowej nie mo2e wykraczac poza okres I roku kalendarzowego w poszczeg6ln\ch lalach 
krcdytowania. Rata kapitatowa, ktorej termin splat\l przesuni?ty. wchodzi \ sklad niesplaconej cz?sci kapitalu i jest oprocentowana na 
zasadach okreslonsch w umowie kredytu.". 
Jczeli nie dopuszczaj^ Paristwo powyzszcgo postanowienia, to prosimy o zlozenie propozycji analogicznego postanowienia. 

Zamawiajqcy wykresla z SIWZ zastrzeZenie moiliwoSci wczesniejszej splaty kredytu. 

4 
W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowan\ krcd\lem omisj^ obligacji / inn^ ekspoz>cj^ kred>low^ oraz 
finansowanej / -ych dotacjq /-ami z UE, prosimy o informacj?, czy zalozone doflnansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a) Jezeli tak - prosimy o podanie l^cznej kwoty, na jak^ zostaly zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji b?d^cych przedmlotem SIWZu, 
b) Jezeli nie - prosimy o informacj?, czy w przypadku braku dotacji inwestycja b?dzie realizowana i z jakich zrodel. 

Nie dotyczy 

Pytania dotyczqce sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta 
(prosimy o informacje zgodiiie ze stanem na d/ieii spor/ijdzania odpowiedzi) 

Pytanie do Klienta Odpowiedz 
kl ienU 

1 Prosim\ informacj?, czy na Paristwa rachunkach w bankach c i ^ zaj?cia egzekuc\jne. Jezeli tak, to prosimy o podanie 
kwot> /iij?c egzekucyjnych (w tys. PLN): Nie 

2 Prosimv o informacj?, czv posiadaj^ Paristwo zalegle zobowi^^zania finansowe w bankach. Jeieli tak, to prosimy o podanie 
kwotv zaleglvch zobowi^zari w bankach {w ivs. PLN): Nie 

3 Prosimy o informacj?, czy w ci^gu ostatnich 18 miesi?c\l prowadzony u Paristwa program post?powania naprawczego w 
rozumicniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie 

4 Prosimv o informacj?, czy w ci^gu ostatnich 36 miesi?c\y prowadzone wobec Paristwa za posredniclwem komomika 
s^dowego post?powaniaegzekucyjne wszczynane na wniosek bank6w. Nie 

5 Prosim\ informacj?, czy posiadaj^ Paristwo zalegle zobowi^zania wobec ZUS lub US. Jeieli tak, to prosimy o podanie kwoty 
zaleghch zobowi^zari wobec ZUS i US (w tys. PLN): Nie 

6 Proslm> 0 informacj?, czy w cii^gu ostatnich dwoch lat zostala podj?ta uchwala o nieudzieleniu absolutorium organowi 
wykonawczemu reprezentuj^cemu Paristwa jednostk? (wojt / burmistrz / prez\dent. zarz^d powiatu. zarz4d wojewodztwa). Nie 



7 Prosimy o informacj? dotvcz^c^ nasi?puj^c\ch pozycji diugu Paristwa wg stanu planowanego na koniec b ie^cego roku budzetowego: 2014 
wartosc zobowi^zania ogolem. wg t\tul6w dluzn\ch (w tys. PLN): 14185629,04 
wartosc nominalna wymagalnych zobowi^zari z tyt. por?czeri i gwarancji (w tys. PLN): -

wartosc nominalna niewvmagalnvch zobowi^zari z t\t . por?czeri i gwarancji (w tys. PLN): -

wartosc kredytow i pozyczek zwi^zanych z realizacj^ programow i projektow fmansowanych z udzialem srodkow. o kiorych 
mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budietu paristwa (w tys. PLN): 3601317,44 

wartosc kred\t6w i pozyczek zwi^z^ych z realizacj^ programow i projektow finansowanych z udzialem Srodkow, o ktdrych 
mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych zrodel (w tys. PLN): 1248963,00 

Pytania dotyczqce dofinansowania z I E oraz przcdsi?wzi9C inwestycyjnych w ramarh budzetu roku biezqcego oraz lat poprzednich 
(prosimy o infonniuje /^min'w / e stanem na d/ieri spor/qd/ania odpowied/i) 

Pylanle do Klienta Odpowiedz 1 
Klienta 

1 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze srodkow UE zadari realizowanych przez Paristwa (\v\datki maj^tkowe) w ramach 
budzetu roku biez^cego z podzialem na: 
wartosc zawartych umow (w tys. PLN): 1992073 
w tym. wartosc srodkow przewidzianych zgodnie z t\'mi umowami do wyplaty w bie^^cym roku budzetowym (w tys. PLN): 1773999 
wartosc zlozon\ch wnioskow. dia ktorych nie uz\skano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 500000 
w tym. wartosc srodkow przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wyplaty w bie^^cym roku budZetowym (w tys. PLN): 0 

2 
Prosimy o informacj?. cz>' w ci^gu ostalnich 2 lal bud^elowych zdarzyio si?, ze Paristwo musieli zwrocic srodki uz>'skane z UE z 
powodu nie w\wi^zania si? z postanowieri umowy dofinansowania. Jezeli tak, to prosimy o podanie kwoty srodkow zwrdconych 
w ci^gu pelnych ostatnich dwoch lat budzetowych (w tys. PLN): 

Nie 

Pytania warunkowc - dotycz:)ce sprawozdari finansowych 

Dynamika / warto^i^ 
Pytanie do Klienta pozycji wg stanu za 

ostatni zakonczony 
kwartal* 

Odpowiedz Klienta 

Prosimy o przedstawienie 
zalozcri. kt6r\ch skutkiem jest 

1 
spadck wartosci pozycji 
Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodnc w\nagrodzeri w roku 
2014 stosunku do poniesionych 
wroku 2013? 

7,44% W roku 2014 plaiiowany jest wzrost wynagrodzeri w stosunku do2013roku. 

Pozostale pytania 

Pytanie d» Klienta Odpowiedz Klienta | 
1 Prosim\ podanie podmiotow powi^zanych kapitalowo z Gmin^ (nazwa, adres i regon) Brak 

1 Jaka kwota zostanie przeznaczona z planowanego do zaci^gni?cia kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu a jaka na splat? wczesniej 7^ci^gni?tych kred\t6w i pozyczek? 

Deficyt-879735,00zl pozoslala kwola 
przeznaczona na splat? zobowi^zari z t\1uhj 
zaciggni?tych kredyt(3w i poiyczek. 

3 a) Raty kapitalowe platne w ostatnigi dniu miesigca, pocz^wszy od dnia 31.01.2015 r.? 
b) Odsetki platne w ostatnim dniu miesigca, pocz^wszy od ostatniego dnia miesi^ca. w kt6rym zostanie uruchomiony kredyt? 
Zgodnie z zapisami SIWZ 

4 a) Wcdlug jakiego kalendarza majg bye naliczane odsetki - rzeczywistego? 
b) jaki sposob maj^ bye naliczane odsetki od zadluzenia przeterminowanego? 
Odsetki naliczane wg kalendarza rzeczywistego. 

5 W zwi^ku z wyraieniem zgody w SIWZ na mo±liwô(S finansowania (udzielenia kredytu) z Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie 
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Europejskiego Banku Inweslycyjnego (EBI) prosimy o wypelnienie dodatkowo Tabeli NR 2 -
EBI. oraz udzielenie odpowiedzi na poniZsze pytania: 

1. Przedstawienie lisly inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredylu oraz 
przedstawienie ich krotkiej charakteryslyki (wypelnienie tabeli nr 2 oddzielnie dIa 
kazdej inwestycji) 

2. Liczba osob zatrudnionych przez Zamawiaj^cego (ekwiwalent - pelny etat): 
3. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - peln\) 
4. Szacowana liczba u2ytkownik6w/os6b korzystaj^cych z inwestycji (w ci^gu roku 

operacyjnego) 
5. Liczba mieszkaricow w rejonie oddzialywania projektu 

deficytu oraz cz^sciow^ splat? zobowi^zari; 
tytuhj zaci4gni?t>ch kred>l6w i poiyczek. 
Zamawiaj^cy wykresla punkt>' 18-20 dzialu 
2.1. SIWZ 

6 
Czv zamawiaiacv w SIWZ mial na mvsli - stawke ustalana na okres I miesiaca w wvsokosci 
stawki WIBOR 3M z ostatnie&o dnia roboczeeo miesiaca i maiaca zastosowanie od l-eo dnia 

Spos6b naliczania stawki W1BOR3M zgodni 
z z^adami o b o w i ^ j ^ c y m i u wybranego 
wykonawcy. 

6 
kalendarzowego nasteoneso miesiaca? 

Spos6b naliczania stawki W1BOR3M zgodni 
z z^adami o b o w i ^ j ^ c y m i u wybranego 
wykonawcy. 

7 Zwracamy si? z uprzejm^ pro^b^ o przesuni?cie terminu skladania ofert na dzieii 18.09.2014 r. 

Termin skladania ofert przesuni?ty na dzien 18.09.2014r. godz. 09:55, Termin otwarcia: 18.09.2014r. godz. 10:00 
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Wykaz 7.aanga>.owah Klienta 

Kwoty yaanga^owah prczentowanc sa w P[.N wg stanu na dzicri (mr-mm-dd) prosimv o danc za ostatni zakohczonv i ro/liczonv micsiac: 
Typ dliigu (kredyt. wykup 

Nazwa podmiotii ^ , I wierz\telnosci. obligacje, leasing, 
Lp. (np. bank. NFO^, WFOS, firma Icasingowa. firma zadluieni'i factoring, po^yczka, udzielonc 

factorJn};owa) ' por^czenie. udzielona gwarancja, list 
patronacki) 

Stan zadlu2cnia podany w SIWZ 

H H H 
7 
8 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 

II 
12 
13 

II 
12 
13 
U D 1 1 D D D 

Razem 

Data Kwota biez;)cego Kwota pozostalego 
zawarcia zadluicnia zadluicnia Data calkowitcj splaty 
umowy (bilans)' (pn/abilans)^ 

^ Przez zaangazowanie b i lansowe rozumie si? kwot? wyplaconego zaangaiowania 
~ Przez zaangaiowanie pozabilansowe rozumie si? kwot? jeszcze nie wyplaconego zaangaiowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych por?czeii i gwarancji 4/5 



Ookumentv 

^ \ u skladamy nastypuj^ce dokiimenty 
Lp. Kod/aj dokumentu 

L Zaswiadczenie o wyborze Wojta Gminy 
2. Uchwala Rady Gminy w sprawie powoiania Skarbnika Gminy 
3. Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze poh-ocze 2014 roku - Zamawiajacy nie 

posiada 

Wiarvgodnosc danych zawartvch we wniosku i zal^czonych dokumentach oraz ich zgodnosc ze stanem 
fakt>cznym i prawnym potwierdzam/y** wtasnor^cznym podpisem 

*« 
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