
Odpowiedzi Nr 3 z 07.12.2010 r. 
 
1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP, 
ad. 1. do wglądu na stronie bip w zakładce INFORMACJE / przetargi / rok 2010 miesiąc maj / Udzielenie 
kredytu bankowego w kwocie 1.780.000 zł.  
2. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru 
Regon i NIP), 
ad. 2. wykaz został zamieszczony w Pytaniach i odpowiedziach Nr 1 z 03.12.2010 r. na stronie 
przedmiotowego zamówienia, 
3. wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, 
miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty), 
ad. 3. . wykaz został zamieszczony w Pytaniach i odpowiedziach Nr 2 z 06.12.2010 r. na stronie 
przedmiotowego zamówienia, 
4. informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, 
ad. 4. nie posiadamy takich zobowiązań, 
5. czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeżeli tak to w jakiej wysokości, z jakim 
okresem spłaty i w jakich ratach, 
ad. 5. nie, 
6. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy ( Rb –Z, Rb –N, Rb-27S, Rb-28S,) na 31.12.2008r. i  
31.12.2009r oraz SG-01  na 31.12.2009r, 
ad. 6. do wglądu na stronie bip w zakładce INFORMACJE / przetargi / rok 2010 miesiąc maj / Udzielenie 
kredytu bankowego w kwocie 1.780.000 zł oraz w zakładce PRAWO LOKALNE / Budżet / Sprawozdania,  
7. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu, 
ad. 7. zaciągniecie kredytu będącego przedmiotem przetargu zawarte jest w Uchwale Budżetowej na rok 
2010 Gminy Marcinowice Nr XXXV/183/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. – zamieszczonej na stronie bip, spłata 
kredytu zawarta jest w załączniku „Prognoza długu”, nie mamy odrębnej uchwały dotyczącej zabezpieczenia 
kredytu, 
8. czy opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu będzie dostarczona przed terminem 
przetargu czy przed podpisaniem umowy kredytowej, 
ad. 8. opinia RIO zamieszczona jest na stronie bip w zakładce INFORMACJE / przetargi / rok 2010 miesiąc 
maj / Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1.780.000 zł.  
9. opinia RIO dot. wykonania budżetu gminy za 2008r. i 2009r. oraz za I półrocze 2010r., 
ad. 9. opinia RIO dot. wykonania budżetu gminy za 2008r. i 2009r. zamieszczona jest na stronie bip w 
zakładce INFORMACJE / przetargi / rok 2010 miesiąc maj / Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 
1.780.000 zł., natomiast opinia RIO za I półrocze 2010 r. znajduje się w zakładce PRAWO LOKALNE / 
Budżet / Sprawozdania / Informacja za I półrocze 2010 r. 
10. opinię RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu, 
ad. opinia RIO zamieszczona jest na stronie bip w zakładce INFORMACJE / przetargi / rok 2010 miesiąc 
maj / Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1.780.000 zł. 
11. prosimy o udostępnienie:                                                                                                                                                                
a) Wieloletniego planu inwestycyjnego,                                                                                                                             
b) Informacji o sytuacji finansowej Gminy uwzględniające zmiany w budżecie na 2010r., 
c) Bilans na 31.12.2009r. 
      e) zmian (uchwały i zarządzenia) do uchwały na 2010r, 
ad. 11. Wieloletni plan inwestycyjny zamieszczony jest na stronie bip w zakładce PRAWO LOKALNE / 
uchwały / Uchwała Nr XXXIII/174/09,bilans zamieszczony jest na stronie bip w zakładce INFORMACJE / 
przetargi / rok 2010 miesiąc maj / Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1.780.000 zł, uchwały 
zmieniające budżet w zakładce PRAWO LOKALNE / Uchwały Rady Gminy, 
12. uzasadnienia przyjętych założeń do budżetu w zakresie dochodów (m.in. z czego wynika wzrost 
dochodów budżetowych w 2010 r. i 2011r.),  
ad. 12. wzrost dochodów w 2010 r. wynika z przyznanych znacznych dotacji z przeznaczeniem na usuwanie 
skutków powodzi, a w 2011 r. przewidujemy otrzymanie dotacji za zrealizowane projekty przy 
współfinansowaniu ze środków unijnych, 
13. prosimy o podanie planowanych na okresie 2010r -2015r : 
a) dochodów z podziałem na : 
- dochody własne, 
- dotacje celowe, 
      - środki pochodzące ze źródeł Zagranicznych nie podlegające zwrotowi, 
      - subwencje ogólne 
oraz  
     -dochody bieżące,  
     -dochody majątkowe : w tym dochody ze sprzedaży majątku, 



b) wydatków z podziałem na : 
      -bieżące w tym na obsługę długu,  
      -majątkowe,  
c)  źródła finansowania 
d)  spłata rat: kredytu,  pożyczek, wykup obligacji, 
ad. 13. Powyższe informacje zawarte są z załączniku „Informacja o sytuacji finansowej” na stronie 
przedmiotowego zamówienia, 
14. prosimy o potwierdzenie: karencja w spłacie kredytu do 29.03.2011r., skoro pierwsza spłata kredytu 
30.03.2011r., 
ad. 14. w  cz. III. SIWZ pkt. 2. pakt. c specyfikacji                                                                                           
jest: karencja w spłacie rat do 30 marca 2010 r.,                                                                                                      
ma być: karencja w spłacie rat do 29 marca 2010 r., 
15. czy w przypadku gdy termin spłaty kredytu, odsetek przypada na dzień ustawowo wolny to uważa się, że 
termin spłaty został zachowany gdy spłata kredytu nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po 
wyznaczonej dacie spłaty, 
ad. 15. tak, 
16. jaka stawka będzie zastosowana dla oprocentowania zadłużenia przeterminowanego? 
ad. 16. zgodną z regulaminem banku, 
17. Prosimy o informacje :   
a) czy przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania przyjmujemy się : 
          miesiąc po 30 dni, a rok obrachunkowy 360 dni czy też kalendarz rzeczywisty, 
b) termin (dzień miesiąca) spłaty odsetek, 
ad. 17. przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania przyjmujemy się kalendarz rzeczywisty,                   
odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, 
18. prosimy o sprecyzowanie zapisu dot. stawki WIBOR 3M tj. :  jaka stawka WIBOR 3M będzie 
obowiązywała w okresie kredytowania: średni czy z określonego dnia (z którego dnia miesiąca), oraz na jaki 
okres (1 miesiąc czy 3 miesiące)? 
ad. 18. oprocentowanie kredytu ma być zmienne ustalane wg stawki WIBOR 3M (dla depozytów 
trzymiesięcznych) i będzie ulegać zmianie w okresach kwartalnych, 
ad. 19. Czy w razie wygrania przetargu przez nasz Bank : 
     a) Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie ze wzorem stosowanym w  
         Banku oferenta, z kwotą określoną jako „2-krotność sumy aktualnie obowiązującej stawki  
         oprocentowania” oraz terminem obowiązywania „3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu określonej w 
          umowie kredytu”, oraz  
      b) deklaracja wekslowa i weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu będą opatrzone  
          kontrasygnatą Skarbnika. 
ad. 19. Z bankiem, który wygra przetarg zostanie podpisana deklaracja wekslowa i weksel in blanco                        
stanowiący zabezpieczenie kredytu z kontrasygnatą Skarbnika. 
Ponad to przychylamy się do prośby o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.12.2010 r. do godz. 
9.00. 
sporządziła Irena Wygoda 


