
Pytania i odpowiedzi Nr 4 z dnia 19.10.2011 r. 
 
1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub 
odsetek przypada w dzień wolny od pracy, to zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w 
pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty? 
ad. 1. Tak potwierdzamy. 
2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i 
zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu? 
ad. 2. Tak potwierdzamy. 
3. Czy zamawiający może potwierdzić, że naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w 
okresach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca? 
ad. 3. Tak. 
4. Czy zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania 
oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej 20go dnia miesiąca poprzedzają- 
cego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego? 
ad. 4. / Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w putniach i odpowiedziach Nr 1 z dnia 13.10.2010 r. 
odp.12.  
5. Czy zamawiający może potwierdzić, ze zabezpieczeniem kredyty będzie weksel własny in blanco 
wraz deklaracją wekslową? 
ad. 5. Tak. 
6. Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o o poddaniu się egzekucji zgodnie z 
art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe? 
ad. 6. Nie. 
7. Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową? 
ad. 7. Tak. 
8. Czy zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US? 
ad. 8. Oświadczamy, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US. 
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu 
ze składkami w ZUS i US )nie starszych niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy 
kredytowej. 
ad. 9. Tak. 
10. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwi ą nam 
dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego: 

• Rb-NDS za III kwartał 2011 
• Rb-Z za III kwartał 2011 
• Rb-27 S za III kwartał 2011 
• Rb-28S za III kwartał 2011 
• Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 

dni) 
Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów: 
• akt o wyborze wójta 
• uchwała rady o powołaniu skarbnika 
• zaświadczenie o nadaniu Gminie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON 
• zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 
ad. 10. Wymienione sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie bip Gmina 
Marcinowice w zakładce Prawo Lokalne – Sprawozdania (data sporządzenia tych 
sprawozdań to 22 października). 
W związku z oświadczeniem o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US, nie widzimy 
potrzeby przedkładania aktualnych zaświadczeń. Ponad to w sprawozdaniu Rb-Z składki, 



które nie zostały zapłacone w terminie musiały by się znaleźć w rubryce wymagalne 
zobowiązania, a takich zobowiązań nie wykazujemy. 
Pozostałe dokument tj.: akt o wyborze wójta, uchwała rady o powołaniu skarbnika, 
zaświadczenie o nadaniu Gminie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON 
i zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP są zamieszczone na 
stronie bip Gminy Marcinowice w zakładce Urząd Gminy – dane podstawowe. 
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