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WYKONAWCY  

 
Wszyscy uczestnicy  postępowania przetargowego  

 
 
 
 

Zawiadamiam ,iŜ w postępowaniu przetargowym pn :UDZIELENIE I OBSŁUGA  
GMINIE CZEREMCHA KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie  691.000  zł  
(Znak GGiOŚ .IL.341-11/10 ) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie ofertowe , którego treść 
przekazuję w załączeniu:  
1. Czy  Zamawiający dopuszcza zmianę treści § 6 ust. 2 umowy kredytowej, stanowiącej 
załącznik Nr 3 do SIWZ, na następującą:  
„§ 6 
2. wykonawca będzie kwalifikować wpłaty według kolejności: 
- odsetki karne, 
- odsetki, 
- kapitał.”? 
2. Czy  Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na 
okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności 
dłuŜszym niŜ pół roku,  wykup (cesja) wierzytelności? 
3. Czy  Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? 
4. Czy  Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub 
bezzwrotnej dopłaty do działalności bieŜącej w spółce kapitałowej, której ma udziały? 
5. Czy  Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera 
prywatnego  lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie 
bezzwrotne dopłaty do działalności bieŜącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału 
zakładowego czy tez zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów na 
koncesję na roboty budowlane lub usługi)? 
6. Czy  Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? 
7. Czy  Zamawiający przejął z mocy prawa zadłuŜenia po podmiocie, dla którego była 
podmiotem załoŜycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa 
handlowego, czy teŜ stowarzyszenia zaleŜnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na 
miejsce dłuŜnika, który zostaje z długu zwolniony? 
8. Czy  Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i poŜyczek nie 
klasyfikowane jako zadłuŜenie ujmowane do długu publicznego? 
9. Czy  Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaŜy udziałów lub akcji w spółkach 
kapitałowych z zastrzeŜeniem prawa odkupu ( tzw. transakcja buy-sell-back-BSB)? 
10. Czy  Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłoŜenia na raty spłaty 
wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)? 
11. Czy  Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika 
obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pienięŜnych? 
 
 



W odpowiedzi na w/w  Gmina Czeremcha informuje : 
 
 
Dot. Pkt. 1 Zamawiający  dopuszcza zmianę treści § 6 ust. 2 umowy kredytowej, stanowiącej 
załącznik Nr 3 do SIWZ, na następującą:  
„§ 6 
2. wykonawca będzie kwalifikować wpłaty według kolejności: 
- odsetki karne, 
- odsetki, 
- kapitał.” 
Dot. Pkt. 2. Zamawiający  nie posiada zobowiązań wynikających  z umów o terminie 
płatności, na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadających  w latach następnych, faktur z 
terminem płatności dłuŜszym niŜ pół roku,  wykup (cesja) wierzytelności, 
Dot. Pkt. 3. Zamawiający nie  ma zawartych  umów  leasingowych. 
Dot. Pkt.4. Zamawiający  nie zawarł umów zobowiązujących  do dokonywania dopłaty do 
kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieŜącej w spółce kapitałowej, której ma 
udziały/ nie posiada  udziałów w spółkach /, 
Dot. Pkt.5. Zamawiający nie  posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, koncesji na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera 
prywatnego  lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie 
bezzwrotne dopłaty do działalności bieŜącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału 
zakładowego czy tez zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów na 
koncesję na roboty budowlane lub usługi) , 
Dot. Pkt.6. Zamawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom, 
Dot. Pkt.7. Zamawiający  nie przejął z mocy prawa zadłuŜenia po podmiocie, dla którego był 
podmiotem załoŜycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa 
handlowego, czy teŜ stowarzyszenia zaleŜnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na 
miejsce dłuŜnika, który zostaje z długu zwolniony, 
Dot. Pkt.8.  Zamawiający  nie posiada zobowiązań z tyt. przejętych kredytów i poŜyczek nie 
klasyfikowanych  jako zadłuŜenie ujmowane do długu publicznego, 
Dot. Pkt.9. Zamawiający nie  zawarł umowy polegającej  na sprzedaŜy udziałów lub akcji w 
spółkach kapitałowych z zastrzeŜeniem prawa odkupu ( tzw. transakcja buy-sell-back-BSB), 
Dot. Pkt.10. Zamawiający  nie podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłoŜenia na raty 
spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne), 
Dot. Pkt.11. Zamawiający  nie ma podpisanych  umów  factoringu oraz innych  umów , z 
których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pienięŜnych. 
 
 
Pozostałe zapisy SWIZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

                                                                          Wójt Gminy Czeremcha 
                                                                                      inŜ. Michał Wróblewski 

 
 

 
 
 
 


