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ROG. 271.3.2011 
          
 

Wyjaśnienie do treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł 
przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach  do treści 
SIWZ i odpowiada. 
 
zapytania: 

1. Oświadczenie o nie zaleganiu do US i ZUS. 
2. Opinia RIO w sprawie wykonania budŜetu gminy za 2009 i 2010 r. 
3. Opinia RIO w sprawie projektu budŜetu gminy na 2011 r. i moŜliwości finansowania 

deficytu budŜetu. 
4. Opinia RIO w sprawie informacji złoŜonej przez zarząd gminy o przebiegu wykonania 

budŜetu za I półrocze b.r. 
5. Opinia RIO o moŜliwości spłaty kredytu będącego tematem zamówienia. 
6. Opinia RIO o prognozie kwoty długu na rok 2011 i moŜliwości pokrycia deficytu 

budŜetowego danego roku. 
7. Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej. 
8. Uchwała budŜetowa w sprawie projektu budŜetu na rok 2011. 
9. Uchwały Rady Gminy podjęte w następujących sprawach: 

a) wybór burmistrza, wybór zarządu praz powołanie skarbnika gminy, 
b) ustalenie maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych 
przez zarząd w roku budŜetowym 
c) określenie kwoty, do której zarząd gminy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, 
zaciągania długoterminowych kredytów i poŜyczek, 
d)na zaciągniecie kredytu będącego tematem ww specyfikacji zamówienia, przetargu, 
e) wieloletniej prognozy finansowej. 

10. Sprawozdania roczne z wykonania budŜetu gminy za 2009, 2010 r. i informacja z I 
półrocza bieŜącego roku. 

11. Sprawozdania za rok 2010 oraz za I półrocze bieŜącego roku: 
a) Rb-NDS kwartalne o nadwyŜce/deficycie j.s.t. 
b) Rb-N kwartalne o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 
c) Rb0Z kwartalne o stanie zobowiązań według tyt.dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji, 
d) Rn-27s (pełne) z wykonania planu dochodów budŜetowych, 
e) Rb-28s (pełne) z wykonania planów wydatków budŜetowych. 

12. Czy weksel in blanco będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy? 
13. Z jakich kredytów aktualnie korzysta Gmina i kto wygrał przetarg ( zobowiązania 

finansowe Gminy)? 
14. Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności ( forfaiting, 

 e-financing) w nastepującym zakresie: 
a) aktualne zobowiązanie ( zadłuŜenie), 



b) termin ostatecznej spłaty, 
c) harmonogram spłat obejmujących wysokość rat, terminów spłaty, 
d) przedmiotu finansowania objętych wykupem wierzytelności 

15. Czy Gmina udzieliła poręczeń lub gwarancji, jeśli tak to komu, do jakiej kwoty i na 
jaki okres? 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, ze na podstawie art. 97 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jedn. Dz.U. Z 2002 
r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej 
według k.p.c. i wyraŜa zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu 
egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej? 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego 
wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy 
obowiązującej w Banku? 

18. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w 
okresie odsetkowym przy załoŜeniu Ŝe rok liczy 365 dni? 

19. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje (proszę podać ich wartość, 
procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon)? 

20. Czy Zamawiający będzie wymagał złoŜenia wraz z ofertą aktualnych zaświadczeń 
(bądź kopii zaświadczeń): 

- z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt 9 ustawy Pzp, 
- z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
- z US o niezaleganiu z opłacaniem podatków, 
- zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej bądź innego dokumentu 
potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której 
mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 

21. Czy zapis w umowie warunku zmiany terminów spłat rat kredytu sprecyzowany 
będzie o konkretne terminy ( jeŜeli tak to jaki max. termin miałaby być przesunięta 
spłata)? 

 
Odpowiedzi: 
 
Ad 1 
W załączeniu 
 
Ad 2 
W załączeniu 
 
Ad 3 
W załączeniu 
 
Ad 4 
Gmina jeszcze nie posiada. 
 
Ad 5 
Gmina jeszcze nie posiada. 
 
Ad 6 
Uchwała RIO Nr 36/2011 z 02.02.2011 r. w zakładce BudŜet w BIP. 
 
 



Ad 7 
Uchwała RIO Nr 586/2010 z 14.12.2010 r. w zakładce BudŜet – w BIP. 
. 
 
Ad 8 
Zamieszczono wcześniej jako załącznik do specyfikacji. 
 
Ad 9 
a) w załączeniu 
b)  i c) w uchwale budŜetowej 

d) i e) zamieszczono wcześniej jako załącznik do specyfikacji. 
 
Ad 10  
W załączeniu 
 
Ad 11 
W załączeniu 
 
Ad 12 
Tak 
 
Ad 13 
Aktualne kredyty – 3 690 628 zł: 
87 500 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem O/Zębowice 
241 664 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem 
678 132 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem 
1 333 332 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem 
800 000 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem 
550 000 zł – Bank spółdzielczy w Zawadzkiem 
 
Ad 14  
Umowa na modernizację oświetlenia drogowego do 31.03.2013 r. ze spłatami – 232 168,80 zł 
w: 

− 2011 r. -  58 042,20 
− 2012 r – 139 301,28 
− 2013 –     34 825,32   

 
Ad 15  
Nie 
 
Ad 16  
Nie 
 
Ad 17 
Tak 
 
Ad 18 
Tak 
 
 



Ad 19  
Nie 
 
Ad 20 
Nie 
 
Ad 21 
Nie będzie  
 
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.zebowice.biuletyn.info.pl oraz 
www.zebowice.pl  
 
                                                                                                                       Wójt Gminy Zębowice 
 
                                                                                                  mgr inŜ. Waldemar Czaja  
 


