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Łoniów, 21.10.2013 r. 

 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców NR 2 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

   
Modyfikuje się dotychczasowy zapis pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

 
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Łoniów w wysokości 2 860 000 

zł o okresie spłaty do 30 listopada 2028 roku na planowany deficyt budżetowy – wydatki majątkowe. 
Wskazanie wydatków majątkowych objętych finansowaniem w ramach zaciąganego zobowiązania: 
1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Świniary Nowe i Świniary Stare. 
Etap I – 2 406 000 zł 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe i Stare, Jasienica, Łoniów, Łoniów Kol. Etap II – 454 
000 zł. 
 
Ponadto Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 1: 

Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE, kwoty, terminy, na jaki cel. Prosimy o wykaz takich 

projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy? 

ODPOWIEDŹ: Są umowy, wszystkie dane znajdują się w Budżecie Gminy i WPF. 

 

Pytanie 2: 

Czy gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota 

zobowiązania na koniec 2012r. i raty spłaty w każdym roku od 2013r. włącznie)? 

ODPOWIEDŹ: Nie 

 

Pytanie 3: 

Czy Gmina udzielała poręczeń (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.)? 

ODPOWIEDŹ: Nie 

 

Pytanie 4: 

Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? 

ODPOWIEDŹ: Tak, 280 akcji po 100zł w Sandomierskim Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A.  

 

Pytanie 5: 

Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z zapisami Ustawy o finansach publicznych? 

ODPOWIEDŹ: Tak 

 

Pytanie 6: 

Czy zabezpieczeniem kredytu oprócz weksla będzie również oświadczenie o poddaniu się egzekucji, opatrzone 

kontrasygnatą skarbnika Gminy? 

ODPOWIEDŹ: Tylko weksel 

 

Pytanie 7:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych w brzmieniu: 
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a) dostarczania na żądanie Banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek 

sporządzenia wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, niezbędnych do 

oceny jego sytuacji finansowej 

ODPOWIEDŹ: Tylko te sporządzane zgodne z prawem i udostępniane na BIP  

 

b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych 

poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia 

ODPOWIEDŹ: Tak 

 

c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby 

ODPOWIEDŹ: Tak 

 

Pytanie 8: 

Prosimy również o udostępnienie poniższych dokumentów: 

a) Wykaz funkcjonujących aktualnie kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem 

wierzyciela, kwoty zadłużenie, terminu spłaty, zabezpieczenia 

ODPOWIEDŹ: Wszystkie informacje w tym zakresie są udostępnione 

 

b) Harmonogram spłat wszystkich kredytów i pożyczek 

ODPOWIEDŹ: Nie jest to przedmiotem postępowania 

c) Opinię RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy za l półrocze 2013 r. 

ODPOWIEDŹ: Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione 

 

d) Aktualną opinię RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 

ODPOWIEDŹ: Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione. 

 

Pytanie 9:  

Czy Gmina podjęła osobną uchwałę o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu? 

 

ODPOWIEDŹ: Upoważnienie do zaciągania kredytu zawarte jest w wyjściowej uchwale budżetowej. 

 

Pytanie 10:  

Prosimy o przesłanie uchwały o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu? 

 

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy.  

 


