
1. Prosimy o udostępnienie na stronie BIP: 
    - sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i 2009 r., sprawozdanie Rb-ST za 2008 r. i  
      2009 r. 
    - opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu wraz z dokumentacją uwzględ- 
    niajacą strukturę dochodów i wydatków za lata 2008-2015 ze szczególnym uwzględnie- 
    niem dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, 
    - aktualnych opinii bankowych ze wszystkich banków oraz innych instytucji finansujących  
    gminę Marcinowice dot. prawidłowości regulowania zobowiązań, 
    - bilans Gminy Marcinowice za 2008 r. i 2009 r., 
ad. 1. - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. i 2009 r. zostało zamieszczone na stro- 
 nie BIP w zakładce Prawo lokalne – Budżet – Sprawozdania, 
         - pozostałe dokumenty zamieszczone zostały pod SIWZ do przetargu, 
         - o aktualne opinie bankowe dot. prawidłowości regulowania zobowiązań wystąpiliśmy 
 i przedstawimy je po otrzymaniu. 
2. Prosimy o określenie przez Zamawiającego formy oprocentowania kredytu, która będzie  
    obowiązywała w trakcie trwania umowy kredytowej. Czy ma to być stawka WIBOR 3M  
    odpowiadająca WIBORowi dla depozytów 3-miesiecznych ustalonego na dwa dni robocze  
    przed pierwszym dniem kwartału kalendarzowego zmieniana w okresach kwartalnych? 
ad. 2. W trakcie trwania umowy kredytowej oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M  
          obowiązującej dla depozytów 3-miesięcznych.   
3. Czy zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek? Prosimy o podanie terminy spła- 
    ty pierwszej raty odsetkowej oraz określenie terminu płatności odsetek w trakcie trwania 
    umowy kredytowej. Czy jest to ostatni dzień każdego miesiąca? 
ad. 3. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek. Przewidujemy spłatę pierwszej raty odse- 
          tek w ostatnim dniu miesiąca w którym zostanie faktycznie uruchomiony kredyt. K- 
          lejne spłaty odsetek również w ostatnim dniu kazdegomiesiąca. 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o pod- 
    daniu się egzekucji i deklaracji wekslowej? 
ad. 4. Nie. 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytowej, oświadczenia o pod- 
    daniu się egzekucji, weksla in blanco i deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbni- 
    ka? 
ad. 5. Tak. 
6. Czy Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu spłat w trakcie okresu kredytowania? 
ad. 6. Nie. 
7. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu kredytowania – jeśli tak to do kiedy i na  
    jakiej podstawie?  
ad. 7. Nie. 
8. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby cenę wyliczyć w oparciu o następujące kryteria umo- 
    żliwiające porównanie wszystkich złożonych ofert: 

a) uruchomienie kredytu 01.11.1010 r. w kwocie 1.780.000,00 PLN, 
b) odsetki płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca począwszy od 

31.11.2010 r. 
c) liczba dni: rok 365 dni i rzeczywista liczba dni w miesiącu, 
d) pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. 

ad. 8. Tak z wyjątkiem pkt. c) gdzie liczbę dni w roku 2012 r. winno się przyjąć 366. 
9. Prosimy o podanie wysokości zobowiązań w innych bankach lub instytucjach finansowych  
    w zestawieniu: bank lub inna instytucja finansująca / początkowa kwota zobowiązania/    
    aktualne zadłużenie / okres spłaty od … do …/ przeznaczenie / zabezpieczenie. 
ad. 9. Nasze zobowiązanie w innych bankach  lub instytucjach finansowych to zobowiązanie  



         z tytuły emisji obligacji w Banku Ochrony Środowiska /początkowa kwota zobowiąza- 
         nia 3.200.000 PLN / aktualne zadłużenie 3.000.000 PLN / okres spłaty 2009- 2017 r. / 
         przeznaczenie – inwestycje w zakresie oświaty i sportu, budowę świetlicy, remizy,  
         infrastruktury drogowej i sanitarnej / bez zabezpieczenia. 
10. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (np. forfaiting,  
      cFinancing). Prosimy o podanie wysokości w/w wierzytelności w zestawieniu: aktualne  
      zadłużenie / termin ostatecznej spłaty / harmonogram spłat / przedmiot finansowania obję  
      ty wykupem. 
ad. 10. Nie posiadamy zobowiązań z tytuły wykupu wierzytelności. 


