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Bytom Odrzański, dnia 19 października 2012r. 
 

Nasz znak: ZP.271.9.2012 
 
 

W Y J A Ś N I E N I A Nr 1 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
DOTYCZY: przetargu  nieograniczonego  na  udzielenie  i  obsługę  kredytu    
                bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytanie 1 
Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona 
kontrasygnata skarbnika. 
 
Odpowiedź 1 
Tak, na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata 
skarbnika. Wynika to z rozdziału IV, pkt 28 SIWZ Informacje istotne dla stron 
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 
 
Pytanie 2 

Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji może obejmować 200% kwoty kredytu? 
 
Odpowiedź 2 
Tak, oświadczenie o poddaniu się egzekucji może obejmować 200% kwoty kredytu. 
 
Pytanie 3 

W przypadku inwestycji przewidzianej do finansowania wnioskowanym kredytem oraz 
finansowanej 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 SIWZu. 
b)Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie 
realizowana i z jakich źródeł. 
c)Jaki jest/będzie udział dotacji w kosztach inwestycji? 

 
Odpowiedź 3 
Wnioskowanym kredytem finansowane będą wydatki inwestycyjne zaplanowane 
w budżecie na 2012 rok. 
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Pytanie 4 
Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 
egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. 
PLN). 
 
Odpowiedź nr 4 
Na rachunkach Gminy w bankach, nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
 
Pytanie 5 

Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli 
tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 
 
Odpowiedź 5 
Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.  
 
Pytanie 6 

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. 
 
Odpowiedź 6 
W Gminie, w ostatnich 18 miesiącach nie był prowadzony program naprawczy 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 
 
Pytanie 7 

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec 
Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia 
w bankach. 
 
Odpowiedź 7 
Wobec Gminy, w ostatnich 36 miesiącach nie były prowadzone za pośrednictwem 
komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 
 
Pytanie 8 

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). 
 
Odpowiedź 8 
Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Wynika to, z załączonych 
do SIWZ zaświadczeń z US i ZUS (załącznik nr 42 i załącznik nr 43 do SIWZ). 
 
 
Pytanie 9 

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). 
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Odpowiedź 9 
W ostatnich dwóch latach nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 
 
Pytanie 10 
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), 
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
PLN), 
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
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 budżetu państwa (w tys. 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). 
 
Odpowiedź 10 
Planowany dług na koniec bieżącego roku przedstawia się następująco: 
- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. LN):4.922.389,04 zł. 
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
PLN):                0,00 zł. 

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
PLN):                0,00 zł. 
- 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):          437.389,00 zł. 
- 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):                    0,00 zł. 
 
Pytanie 11 
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): 
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty 
w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN), 
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN), 
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty 
w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 
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Odpowiedź 11 
Zadania dofinansowane ze środków UE w ramach budżetu roku bieżącego, 
przedstawiają się następująco: 
- wartość zawartych umów (w tys. PLN):         3.776.707 zł. 
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty 
w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):            926.511 zł. 
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):     
                                                                                                             0,00 zł. 
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty 
w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):          0,00 zł. 
 
Pytanie 12 

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). 
 
Odpowiedź 12 
W ostatnich dwóch latach Gmina nie zwracała środków uzyskanych z UE z powodu 
nie wywiązania się z zapisów umowy o przyznanie dofinansowania. 
 
Pytanie 13 
Czy z uwagi na brak wystarczających informacji i zbyt krótki czas na rzetelne 
przygotowanie oferty możliwe jest przesunięcie terminu przetargu na 29.10.2012r.? 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu przetargu. 
 
Pytanie 14 
Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów 
Sprawozdania za III kwartał 2012r. (Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S w całości, Rb-28S 
w całości). 
 
Odpowiedź 14 
Sprawozdanie za III kwartał 2012r. (Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S w całości, Rb-28S 
w całości), stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 15 
Zwracam się z prośbą o załączenie na stronie BIP następujących opinii RIO: 
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2012, 
- w sprawie projektu budżetu na rok 2012, 
- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (ostatnio wydana), 
- w sprawie prawidłowości prognozy łącznej długu (ostatnio wydana). 
 
Odpowiedź 15 
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2012, w sprawie projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2012 
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oraz w sprawie prawidłowości prognozy łącznej długu, stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 16 
Zwracam się z prośbą o uzasadnienie dlaczego Jednostka określając warunki 
kredytowania w SIWZ nie wzięła pod uwagę zapisu art. 92 ustawy o finansach 
publicznych? 
 
Odpowiedź 16 
Spłata rat i odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, tj. na koniec 
każdego kwartału, począwszy od roku 2013, natomiast odsetki naliczone od 
uruchomionego w 2012 roku kredytu będą uregulowane do dnia 31.12.2012r. 
 
 
 Ponadto uzupełniony wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych 
obligacji komunalnych oraz udzielonych poręczeń, stanowi załącznik nr 3 do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
 
 
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za III kwartał 2012r. (Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S 
w całości, Rb-28S w całości), 
Załącznik nr 2 – Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 
rok 2012, projektu budżetu na rok 2012, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
prawidłowości prognozy łącznej długu. 
Załącznik nr 3 - Wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji 
komunalnych oraz udzielonych poręczeń, stan na dzień 30-09-2012r. 
 
 
 
 Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
 
 
 
 
 

Z up. BURMISTRZA 
 

(-) Wiesława Skrobacz 
Sekretarz Gminy 

 


