
Czeremcha, 2012.08.14 
 

GGiOŚ. 271.6.2012.IL  
Wszyscy uczestnicy postępowania  

 
 

Zawiadamiam ,iż w postępowaniu przetargowym pn: „Udzielenie i obsługa 
długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Czeremcha”. (Znak sprawy: 
GGiOŚ.271.6.2012.IL) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie ofertowe , którego treść 
przekazuję w załączeniu:  
I. 
1. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 
2. Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa 
bankowego. Jeżeli tak to czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona 
kontrasygnata skarbnika. 
3. 
a)  Podanie ostatecznego termin wypłaty kredytu. 
b) Czy  dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: ,,Wysokość i termin 
spłaty kredytu/raty mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku , zmienione, w drodze 
aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz  z odpowiednim 
uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas 
przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku  kalendarzowego w 
poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa,  której termin spłaty został  
przesunięty, wchodzi w skład  niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach 
określonych w umowie kredytu.”, jeżeli nie dopuszczają Państwo  powyższego zapisu to 
prosimy o  propozycję analogicznego zapisu. 
4.  W   przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 
/emisją obligacji/ inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej/-ych dotacją/-ami z UE, 
prosimy o informację czy złożone 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 będzie realizowana i z 
jakich źródeł. 
 
II 
1. Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o 
podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 
2. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach.  Jeżeli tak to prosimy o podanie 
kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) 
3. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 
4. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 
komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 
5. 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) 
6. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu  absolutorium 
organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent, 
zarząd powiatu, zarząd województwa). 
7. Prosimy o informację dotyczącą następujących   pozycji długu JST wg stanu na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 



a) wartość zobowiązania ogółem wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) 
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) 
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) 
d) 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) 
e) 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) 
 
 III 
1 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań 
realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z 
podziałem na: 
a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): 
 - w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym 
roku budżetowym (w tys. PLN) 
b) 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) 
2.  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 
prosimy o podanie kwoty  środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat 
budżetowych (w tys. PLN) 
 
IV 
1. Czy  w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST 
zadłużenia: 
a) po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, 
b) na podstawie umowy z wierzycielem  spółki prawa handlowego, 
c) stowarzyszenia   
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 
 
V 
1. Czy zamawiający przewiduje w okresie  kredytowania oraz przy wyliczeniu  ceny 
kalendarz rzeczywisty  365/366 
2. Proszę o wyjaśnienie niezgodności zapisów w umowie kredytowej  § 3 ust. 1 z zapisami  
SIWZ rozdział 3 pkt 3.3 
3. Proszę o wyjaśnienie niezgodności  zapisów w umowie kredytowej  § 3. ust. 3 z zapisami 
SIWZ rozdział 3 pkt 3.7. 
 
 W odpowiedzi na w/w  Gmina Czeremcha informuje : 
Dot. pkt. I 
1. Na wekslu i deklaracji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 
2. Zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa 
bankowego.  Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata 
skarbnika. 
3.  a)   Ostateczny  termin wypłaty kredytu  -  28.09.2012r. 
b)   Dopuszcza się zapis w umowie kredytowej:  ,,Wysokość i termin spłaty kredytu/raty 
mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione, w drodze aneksu do umowy, 



na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz  z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni 
przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie 
może wykraczać poza okres 1 roku  kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. 
Rata kapitałowa,  której termin spłaty został  przesunięty, wchodzi w skład  niespłaconej 
części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. 
4.   Inwestycja będzie sfinansowana z dochodów własnych 555 427 zł i kredytu w kwocie        
483 105 zł   
      Kwota kredytu w wysokości  416 895 zł przeznaczona jest  na spłatę  wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
  
Dot. pkt. II 
1.   Na  rachunkach  bankowych gminy    nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
2.   Gmina  nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 
3.   W  ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST nie był  prowadzony  program naprawczy w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 
4.   W  ciągu ostatnich 36 miesięcy nie  były prowadzone wobec Gminy  za pośrednictwem 
komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 
5.  Gmina  nie posiada żadnych zaległych zobowiązań  wobec ZUS i US. 
6.  W  ciągu ostatnich dwóch lat  nie została podjęta uchwała o nieudzielaniu  absolutorium 
organowi wykonawczemu reprezentującemu  naszą  jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent, 
zarząd powiatu, zarząd województwa). 
7.  Informacja  dotycząca  następujących   pozycji długu JST wg stanu na koniec bieżącego 
roku budżetowego: 
a) wartość zobowiązania ogółem wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) : 3 240 863,00 
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
PLN):0,00 
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 
PLN):0,00 
d) 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): 0,00 
e) 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):  407 345,00. 
Dot. pkt. III 
1.  Informacja o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez  nas (wydatki 
majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 
a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): 67 013,00 
 - w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym 
roku budżetowym (w tys. PLN): 67 013,00 
b) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 
3 056 290,00 
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w 
bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0,00. 
2.  W  ciągu ostatnich 2 lat budżetowych  nie zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki 
uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się  z zapisów umowy dofinansowania.  
Dot. pkt. IV 
1. W  przeszłości nie wystąpiły i nie są  planowane przejęcia z mocy prawa przez JST 
zadłużenia: 
a) po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, 



b) na podstawie umowy z wierzycielem  spółki prawa handlowego, 
c) stowarzyszenia. 
 
Dot. pkt. V 
1. Zamawiający przewiduje w okresie  kredytowania oraz przy wyliczeniu  ceny kalendarz 
rzeczywisty  365/366. 
2. W umowie kredytowej w § 3 ust. 1  wystąpił błąd, powinno być 28.09.2012r. 
3. W umowie kredytowej w § 3 ust. 3  wystąpił błąd, powinno być  w 20 ratach. 
 
 
 

Wójt Gminy  
Jerzy Szykuła  


