
Sieroszewice, 28 kwietnia 2014r. 
 
Dot.: Postępowania przetargowego ZP. PN. 10/14 
 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 
1.700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Sieroszewice na 2014 rok zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie/udostępnienie na stronie 
internetowej informacji uzupełniających: 
 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
 

1) Czy projekt umowy zawierający wszystkie postanowienia SIWZ a także dokument 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji może zostać sporządzony wg wzoru banku 
finansującego? (chodzi o prawidłowe pod względem prawnym prawne ujęcie tego 
dokumentu). 

Ad. 1.  Czy projekt umowy zawierający wszystkie postanowienia SIWZ może zostać sporządzony 
wg wzoru banku finansującego? (chodzi o prawidłowe pod względem prawnym prawne ujęcie 
tego dokumentu) – NIE; 

      Czy dokument oświadczenia o poddaniu się egzekucji może zostać sporządzony wg wzoru banku 
      finansującego? (chodzi o prawidłowe pod względem prawnym prawne ujęcie tego dokumentu) –  
      TAK 

2) Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji może zostać wystawione do kwoty zadłużenia x 
1,5 ? (uwzględnione w tej kwocie są nie tylko kapitał, lecz także odsetki bieżące i ewentualne 
odsetki karne od kapitału przeterminowanego). 

Ad. 2. TAK 
3) Czy zmiany w umowie, o których mowa w pkt. 21 SIWZ będą mogły zostać zrealizowane na 

zgodą obu stron?  
Ad. 3.  TAK 
4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego 

zapisu: 
„Zobowiązuje się Kredytobiorcę do przekazywania Bankowi / umieszczeniu na stronie 
internetowej Zamawiającego niezwłocznie po ich sporządzeniu – informacji i dokumentów 
niezbędnych do oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy, a w szczególności: 
a) uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącą budżetu,  
b) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy, 
c) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb - NDS, Rb-Z, 
Rb - N, RB-27S i Rb28S),  
d) informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, 
poręczeniach oraz aktywach oferowanych, jako zabezpieczenie, 
e) przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku 
budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych, 
f) terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia 
społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań” 

Ad. 4. NIE 
5) W projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ, w par. 8, pkt. 5 wystąpiła sprzeczność                   
z innymi zapisami SIWZ. Powinno być, że ostateczna spłata kapitału nastąpi do dnia 31.12.2018 r.                  
a spłata odsetek do dnia 10.01.2019 r. 
Ad. 5.  W celu doprecyzowania zapisów wprowadzi się  w ustępie 5 § 8 projektu 

umowy następujący zapis  „Ostateczny termin spłaty odsetek upływa w dniu 10.01.2019 r.” 
 

 

 


