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GGiOŚ. IL 341-11/10 
 

 
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:  
 
Pkt. 1. Czy Zamawiający moŜe potwierdzić, iŜ do wyliczenia ceny oraz w okresie 
kredytowania naleŜy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku tj.  365/366? 
Pkt 2. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmodyfikowania§ 12 pkt. 3 umowy poprzez 
jego zapis o następującej treści : 
„3) składania u Wykonawcy w zakresie uzgodnionym: planów, sprawozdań, informacji( po 
kaŜdym kwartale kalendarzowym) w tym: 

• sprawozdań o nadwyŜce/deficycie budŜetowym (Rb-NDS) ,o stanie naleŜności (Rb-N) 
i ostanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń( Rb-Z)  

• sprawozdań (w wersji opisowej ) z wykonania budŜetu za I półrocze i za rok 
budŜetowy wraz z opinią RIO w całym okresie kredytowania, 

• sprawozdań Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych oraz Rb 28- S z 
wykonania planu wydatków budŜetowych za kaŜdy kwartał” 

 
   
W odpowiedzi na w/w  Gmina Czeremcha informuje : 
 
Pkt. 1. Zamawiający potwierdza, iŜ do wyliczenia ceny oraz w okresie kredytowania naleŜy 
przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku tj.  365/366. 
 
Pkt. 2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmodyfikowania§ 12 pkt. 3 umowy poprzez jego 
zapis o następującej treści : 
„3) składania u Wykonawcy w zakresie uzgodnionym: planów, sprawozdań, informacji( po 
kaŜdym kwartale kalendarzowym) w tym: 

• sprawozdań o nadwyŜce/deficycie budŜetowym (Rb-NDS) ,o stanie naleŜności (Rb-N) 
i ostanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń( Rb-Z)  

• sprawozdań (w wersji opisowej ) z wykonania budŜetu za I półrocze i za rok 
budŜetowy wraz z opinią RIO w całym okresie kredytowania, 

• sprawozdań Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŜetowych oraz Rb 28 -S z 
wykonania planu wydatków budŜetowych za kaŜdy kwartał” 

 
Pozostałe zapisy SWIZ pozostają bez zmian. 

                                                                         Wójt Gminy Czeremcha 
                                                                         inŜ. Michał Wróblewski 


