
Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy 

Nazwa Klienta  GMINA ŁONIÓW 

 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 

                  

 

Pytanie do Klienta 
Odpowiedź 

Klienta 

         
1 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

  

 

a) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie 

kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu 

do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni roboczych przed terminem płatności raty 

kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach 

kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na 
zasadach określonych w umowie kredytu. ”, 

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. 

  

 
Zamawiający dopuszcza wcześniejsza spłatę na zasadach opisanych w SIWZ 

  

2 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz 

finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ u. 
b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. 

  

 
TAK – łączna kwota wynosi  7 104 000 

   

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta  

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 
 

 

Pytanie do Klienta 
Odpowiedź 

Klienta 

1 
Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty 

zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 
NIE 

2 
Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych 

zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 
NIE 

3 
Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
NIE 

4 
Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 
NIE 

5 
Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty 
zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 

NIE 

6 
Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 
NIE 

7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): NIE 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): NIE 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): NIE 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): 

OGÓŁEM  

6 470 000,00 

PLN 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 

OGÓŁEM  

6 470 000,00 

PLN 



 

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich 

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 
 

 
Pytanie do Klienta 

Odpowiedź 

Klienta 

1 
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach 

budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

 

wartość zawartych umów (w tys. PLN):  3 165 100 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 3 165 100 

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 

2 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z 

powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w 
ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): 

NIE 

 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem 

         

 

Pytanie do Klienta 
Odpowiedź 

Klienta 

1 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: 

a Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? NIE DOTYCZY 

b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? 
 

i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  Prosimy o podanie okresu kredytowania 
 

ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):  Prosimy o podanie okresu poręczenia 
 

c 
Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności 

bieżącej/inwestycyjnej). 

 

 

 

i 
Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego 

szpitala (w tys. PLN): 
 

Prosimy o podanie okresu wsparcia 

finansowego szpitala  

2 

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji 

zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa 
itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. 

  

3 
Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego 

długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 
 

4 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

 

 
 

Pozostałe pytania 

 

 

Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta 

1 
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami. Jeżeli 

tak, prosimy o ich wskazanie. 
NIE 

2 
W związku z zapisami Rozdziału 3 punkt 3.6 SIWZ :”Zamawiający nie przewiduje oświadczenia 

o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych” oraz zapisu w Uchwale nr 53/2013 I 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości 

Zamawiający w tym zakresie zmienia 

udzieloną odpowiedz w Informacji dla 

wykonawców nr 2 na; 



spłaty kredytu: „zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco i oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji” prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak, to prosimy o informację czy na 

oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. 

zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie 

weksel własny in blanco i oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji 

3 
Czy Zamawiający potwierdza, że do obliczenia ceny oferty Wykonawcy powinni przyjąć 

jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 16.12.2013r.? 
Tak 

4 

W związku z zapisami SIWZ punkt 3.4 oraz Harmonogramem spłaty kredytu, prosimy o 

potwierdzenie, że zmienna stawka oprocentowania kredytu będzie ustalana na okres jednego 
miesiąca. 

Tak 

5 

W związku z określeniem w SIWZ terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2028r. 

prosimy o potwierdzenie, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna w terminie spłaty ostatniej raty 
kapitałowej tj. w dniu 30.11.2028r. 

Tak 

Jednoczenie proszę o zapoznanie się z 

informacją dla wykonawców nr  3 

6 

Prosimy o informację, czy wniosek o dofinansowanie inwestycji z UE: 

a) został złożony? 
b) został pozytywnie rozpatrzony? 

Tak – Zamawiający ma zawarte umowy 

7 
Prosimy o informację, czy umowa dofinansowanie inwestycji z UE została podpisana? Jeżeli tak, 

to prosimy o  przekazanie kopii umowy wraz z załącznikami. 
Tak. Kopie umów są udostępnione na 

stronie internetowej 

8 

W związku z zawartą w SIWZ informacją o przeznaczeniu kredytu na finansowanie inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie części 

kredytu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Bank motywuje swoją prośbę możliwością zaoferowania 

preferencyjnych warunków cenowych dla kredytów udzielonych ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Należy zaznaczyć, że 

Państwa zgoda leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia marży kredytowej, a tym samym obniżenia kosztu zamówienia i 

nie stanowi modyfikacji SIWZ w rozumieniu art. 38 ust 4 pzp 

Zaakceptowanie przez Państwo powyższego sposobu finansowania kredytu obejmuje także wyrażenie zgody na udzielanie EBI wszelkich 

wyjaśnień oraz przekazywanie do EBI, na wniosek tego banku, dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w 

zakresie, w jakim ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub 

Banku obiektów związanych z przedsięwzięciem. 

W celu współfinansowania kredytu ze środków EBI niezbędne jest przedłożenie do ………opisu wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

będących przedmiotem finansowania, w tym przekazanie szczegółów inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu i przedstawienie jej 

krótkiej charakterystyki (odrębnie dla każdej inwestycji) obejmującej: 

a) nazwę przedsięwzięcia; 

Budow a kanal izacj i  sani tarnej  w  aglo meracj i  Łoniów  
Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków UE w ramach; 

 Kanalizacja I etap (zadanie 1) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

Oś Priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 

Działanie 4.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  

Tytuł projektu: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare  

Kanalizacja II etap  (zadanie 2) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  

Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów-Kolonia, Łoniów – etap II 

b) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia; 

od września  2013 do 30.08.2014 r. z tym że etap I zadania 2 (około 40% zadania) do 15.11.2013 r. 

c) krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) 

biznes plan/studium wykonalności; 

Zakres robót obejmuje dokończenie zadania nr 1 dla miejscowości Świniary Nowe i zadanie nr 2 dla miejscowości Świniary Nowe, 

Świniary Stare i Jasienica. 

Zadanie 1: 

W zakres robót budowlanych wchodzi budowa pompowni sieciowej (dokończenie w branżach elektrycznych i wykończeniowych), 

kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych, studni, demontaż istniejącego kanału oraz studni, zabudowa kanału grawitacyjnego, 

zabudowa studni, budowa urządzenia zbiornikowo-tłocznego oraz przyłącza. 

Kanały grawitacyjne (kanały sanitarne + przyłącza) DN 250, DN 200, DN 160 = 6 310,01 mb 

Studnie Fi 1000, Fi 600 = 245 szt. 

Kanały tłoczne DN 160, Fi 50 = 746,10 mb 

Demontaż istniejącego kanału DN 250=164,14 mb 

Demontaż istniejących studni Fi 1000=7 szt. 

Zadanie 2: 

W zakres robót budowlanych wchodzi budowa kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, studni, pompowni sieciowych, 

przyłącza w układzie grawitacyjno-tłocznym. 

Kanalizacja grawitacyjna PCV DN 200, PCV DN 250 = 7 250,76 mb 

Studnie Fi 1000, Fi 600 = 456 szt. 

Kanalizacja ciśnieniowa PE 100RC SRD 17 DN 180, DN 90, DN 50 = 2 280,14 mb 

Przyłącze w układzie grawitacyjno-tłocznym PCV 160 = 3064 m 

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarte są w załącznikach do niniejszej specyfikacji. 

d) informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach 



netto czy brutto); 

TAK ( ROZLICZANIE PROJEKTU W KWOTACH NETTO ) 

e) całkowity koszt inwestycji: brutto, netto, VAT; 

7 932 270,00 PLN Brutto 

f) źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na (kwoty, udział %) 

i. środki własne, 907 270 

ii. kredyt, 2 860 000. 

iii. dotacja UE, 4 163 000. 

iv. inne (jakie?); 0 

g) informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup gruntów oraz zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej 

kwocie?; 

Nie 

h) informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko; jeśli analiza jest konieczna, 

jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?; 

Inwestycja jest realizowana zgodnie z prawomocną decyzją Pozwolenie na budowę i analiza oddziaływania na środowisko nie była 

wymagana 

i) liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego (pełny etat/ekwiwalent); 

- 0 – 

liczbę miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (pełny etat/ekwiwalent); 

- 3 – 

szacowaną liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego), 

700 

liczbę mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu; 

1 000 

kopię umowy(-ów) dotyczących wykonawstwa poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Zamieszczono na stronie internetowej 

NIE WYRAŻAMY ZGODY 



Wykaz zaangażowań Klienta 

                  

   

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:  

Lp. 

Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 

factoringowa) 

Waluta 

zadłużenia 

Typ długu  (kredyt, wykup 

wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone 

poręczenie, udzielona gwarancja, list 

patronacki) 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota bieżącego 

zadłużenia 

(bilans)1 

Kwota pozostałego 

zadłużenia 

(pozabilans)2 

Data całkowitej spłaty 

1 BGK PL KREDYT 2010 2 565 000 
 

30.11.2019 

2 BS ŁONIÓW  PL   KREDYT 2011 1 280 000 
 

30.09.2021 

3 BS ŁONIÓW  PL  KREDYT  2012 2 625 000 
 

30.11.2025 

4       
    

5       
    

6       
    

7       
    

8       
    

9       
    

10       
    

11       
    

12       
    

13       
    

14       
    

15       
    

16       
    

17       
    

18       
    

19       
    

20       
    

Razem 6 470 000 
  

                                                           
1
 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 

2
 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji 



Dokumenty 

   Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów 
 

Lp Rodzaj dokumentu 

1 Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie RB-NDS  za III  kwartał 2013r.  

2 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  RB-Z  za III  kwartał 2013r 

3 Sprawozdanie z wykonania  planu dochodów budżetowych  Rb-27S  za wrzesień 2013r. 

4 Sprawozdanie z wykonania  planu wydatków budżetowych   Rb-28S za wrzesień 2013r. 

5 Sprawozdanie o stanie należności  RB-N  za III  kwartał 2013r. 

6 Zmiany uchwały budżetowej wraz z załącznikami dokonane po 30.09.2013r. 

7 Ostatnie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami  

8 Umowa/umowy z generalnym wykonawcą realizowanego przedsięwzięcia. 

9 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego przedsięwzięcia. 
 

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem  

faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem 

SPRAWOZDANIA I UCHWAŁY W BIP URZĘDU GMINY 

Osoba upoważniona 

(imię i nazwisko) 

Data  

(rrrr-mm-dd) 
Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 


