
                                                                                                                   Sieroszewice, dnia 28 kwietnia 2014r. 

Dotyczy : postępowania przetargowego ZP.PN.10/14 

 

W odpowiedzi na przysłane zapytania pismo z dnia 23.04.2014r. do 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”  informuję : 

1. Sprawozdań: RB - NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2013 – proszę o ponowne 
umieszczenie danych z uwagi na słabą jakość zamieszczonych na stronie internetowej Gminy, 
sprawozdań, 

 
Ad. 1. Polepszenie jakości skanu spowoduje powiększenie pojemności pliku, co w 
konsekwencji spowoduje niemożliwość jego opublikowania.  
  
2. Sprawozdań: RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2012 
3. Sprawozdań: RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2011 
4. Sprawozdań: RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za I kw. 2014 roku, 
 
Ad. 2,3, 4 Wymienione sprawozdania w pkt. 2.,3. i 4 zostały opublikowane. 
5. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu, 

 
Ad. 5 Opinia RIO będzie opublikowana po otrzymaniu jej z RIO. 
 
6. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
Ad.6 Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i zawartych postanowień  
określonych   w § 8 uchwały  budżetowej  Gminy Sieroszewice na 2014 rok limit zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.700.000, 00 zł, na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Sieroszewice i na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” podjęcie uchwały o zaciągnięciu 
długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego nie znajduje podstaw. 
7. Decyzja o nadaniu nr-u NIP oraz zaświadczenie o nadaniu nr-u REGON (Gminy) 
8. Ostatnie posiadane przez Gminę zaświadczenia z US oraz ZUS (nie starsze niż miesiąc) lub 

poprosimy o oświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji. 

 
Ad.7 i 8  Pkt 4. W Pozostałych warunkach realizacji zamówienia do SIWZ., zgodnie z ppkt  4.3.  
Zamawiający informuje, że wyżej wymienione dokumenty mogą zostać udostępnione jedynie 
wybranemu Wykonawcy: 

 a) zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu z opłacaniem składek, 
 b) decyzja o nadaniu numeru NIP, 
 c)  z aświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 
 
9. Zestawienia zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych, pożyczek (w tym informacji dot. 

nazwy instytucji finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, 
aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ad. 9 .  
 

 

 

LP. 

INSTYTUCJA BANKOWA, 

W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO 

KREDYT/POŻYCZKĘ 

NR UMOWY  

Z DNIA 

ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ 

/KREDYT 

KWOTA  

ZOBOWIĄZANI

A Z TYTUŁU 

ZACIĄGNIĘTYC

H POŻYCZEK / 

KREDYTÓW 

DATA SPŁATY 

KREDYTU/ 

POŻYCZKI 

WRAZ Z 

ODSETKAMI 

Pożyczki: 420.250,00  

1. WFOŚ i GW 

 w Poznaniu 

Nr 

26/U/400/532/2009  

z dnia 19.06.2009r. 

„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz                               

z przyłączami i przepompownią we wsi 

Psary oraz kanałem ciśnieniowym w 

stronę wsi Rososzyca I etap”. 

146.850,00 20.02.2015r. 

2. WFOŚ i GW  

w Poznaniu 

Nr 

27/U/400/448/2009         

z dnia 19.06.2009r. 

„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami we wsi Sieroszewice II 

etap”. 

273.400,00 20.03.2017r. 

Kredyty: 3.956.480,57  

1. SBL Skalmierzyce Nr 323/2009                      

z dnia 06.08.2009r 

 „Budowę boiska sportowego w m. 

Wielowieś w ramach programu „MOJE 

BOISKO ORLIK 2012” 

121.450,00 31.12.2015r. 

2. SBL Skalmierzyce Nr 324/2009                      

z dnia 06.08.2009r. 

 „Budowę Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół w Wielowsi 

279.965,00 31.12.2015r. 

3. SBL Skalmierzyce Nr 112/2010                      

z dnia 27.07.2010r. 

 „Budowę boiska sportowego w m. 

Sieroszewice w ramach programu 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” 

123.420,15 31.12.2015r. 

4. SBL Skalmierzyce Nr 111/2010                      

z dnia 27.07.2010r. 

 „Budowę infrastruktury tworzącej 

centrum wsi Sieroszewice” 

76.439,65 31.12.2015r. 

5. BGK  Filia Kalisz 10/1448                                

z dnia 14 lipca 2010r 

„Budowę Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół w Wielowsi” 

440.000,00 31.12.2016r. 

6. BGK  Filia Kalisz Nr 10/2262                        

z dnia 26 lipca 2010r 

„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz                         

z przykanalikami i przepompowniami                    

w Gminie Sieroszewice we wsiach 

Sieroszewice i Psary” 

1.172.508,04 31.12.2017r. 

7. SBL Skalmierzyce Nr 48/2011                     

z dnia 07.06.2011r. 

„Rozbudowa przedszkola w m. 

Latowice” 

263.537,57 31.12.2016r. 

8. SBL Skalmierzyce Nr 47/2011/OR                      

z dnia 07.06.2011r. 

„Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w 

Wielowsi” 

86.468,48 31.12.2016r. 

9. SBL Skalmierzyce Nr 122/2011                     

z dnia 27.07.2011r. 

„Kredyt inwestycyjny na finansowanie 

wydatków  majątkowych  w 2011r.” 

157.507,68 31.12.2014r. 

10. SBL Skalmierzyce Nr 43/2012                     

z dnia 19.04.2012r 

„Kredyt inwestycyjny na finansowanie 

wydatków  majątkowych  w 2012r.” 

274.560,92 31.12.2016r. 

11. SBL Skalmierzyce Nr 86/13/001                     

z dnia 14.06.2013r 

„Kredyt inwestycyjny na finansowanie 

wydatków  majątkowych  w 2013r.” 

1.000.000,00 31.12.2017r. 

 Ogółem:   4.376.730,57 X 

 
 
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

 
1. Czy do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć prognozowane przez Gminę uruchomienia kredytu 

zgodnie z transzami przedstawionymi w  tabeli SIWZ w pkt. 4. 
 
Ad.1.  Tak. 

 
2. Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału 

procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych, 



Ad. 2. 
1.  „Oświetlenie Uliczne i Drogowe „ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba                   
w Kaliszu – 180 udziałów o wartości 180.000,00 zł.   tj. 0,37% udziału. 
2. Spółka RZZO z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.  – 1 udział o wartości 1.000,00 zł. tj. 
0,34% udziału. 

 
3. Czy Gmina posiada  zadłużenie z tytułu: 
Ad. 3. 

 umów leasingowych, - Nie 
 umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, - Nie  
 umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa                                     

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym 
do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot 
zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów. – Nie  
 

4. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz stanowiącego 
zabezpieczenie kredytu weksla In - blanco? –  
 

Ad. 4. Zgodnie z wzorem umowy - Prawne  zabezpieczenie  kredytu  stanowi   weksel  In  blanco       
z  deklaracją  wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę. 

5. Czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa 
będą kontrasygnowane przez skarbnika?  
 

Ad. 5. Deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy.  

 
 

Z poważaniem  

 


