
DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE 

TREŚCI  SIWZ 
 

Dotyczy:  

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2.178.676,00 zł  

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

Ogłoszenie BZP nr 608698-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.  
Nr sprawy  ZP.271.25.2017 

 

 

 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.11.2017 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Jeżowe działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U.  poz. 2164 ze zm.) 

wyjaśnia co następuje:  

 

PYTANIE: 
 

1. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg ostatniej uchwały lub zarządzenia 

zmieniającego WPF,   

2. Uchwały budżetowej na 2017r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, 

3. Opinii RIO : 

a) O możliwości sfinansowania deficytu w 2017r. 

b) W sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu  

c) Z wykonania budżetu za 2016r. 

d) Z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.  

e) O możliwości spłaty kredytu 

4. Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  

5. Sprawozdań budżetowych za 2016r oraz za  III kw. 2017r. : Rb-NDS ; Rb-Z ; Rb-27S; Rb-28S 

6. Proszę o informację czy Gmina jest organem założycielskim SP ZOZ a jeśli tak to proszę o przesłanie 

sprawozdań Rb-Z SP ZOZ za 2016r. i  III kw. 2017r.  

7. Uchwały w sprawie absolutorium za 2016r.    

8. Jeśli występują należności i zobowiązania wymagalne - wyjaśnienie występowania należności 

wymagalnych – z czego wynikają i jaka jest realność ich odzyskania a w przypadku zobowiązań 

wymagalnych z jakiego powodu występują i w jakim terminie zostaną uregulowane 

9. Zgodnie z pkt. 3 SIWZ „Zamawiający zastrzega możliwość: 

a) Wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez 

konieczności uzyskiwania zgody banku, 

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 

b) Rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności 

uzyskiwania zgody banku, 

c) Dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym okresie objętym 

umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych 

kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu, ” .  

Czy zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania i 

czy  Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż powyższe zmiany o których mowa w ppkt. C nastąpią w 

formie aneksu do umowy kredytowej po uzyskaniu zgody banku na wnioskowane zmiany. 

 

 

ODPOWIEDZ: 

 

1. Dokument został opublikowany  w katalogu „3.Uchwały i sprawozdania”  jako zał. do SIWZ  

2. Publikujemy w załączeniu 

3 Pytanie a i b   Dokument został opublikowany  w katalogu „3.Uchwały i sprawozdania”  jako zał. do SIWZ 



Pytanie c i d  dokument publikujemy w załączeniu. 

Pytanie e aktualnie nie posiadamy takiego dokumentu z RIO . Z chwilą otrzymania zamieścimy na naszej 

stronie BIP 

 

4. Dokument został opublikowany  w katalogu „3.Uchwały i sprawozdania”  jako zał. do SIWZ  

5. Publikujemy w załączeniu. 

6. Gmina nie jest organem założycielskim. 

7. Publikujemy w załączeniu 

8. Nie posiadamy opracowanego dokumentu. 

9. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania.  Zamawiający wyraża 

zgodę na zapis, iż powyższe zmiany o których mowa w ppkt. C nastąpią w formie aneksu do umowy kredytowej po 

uzyskaniu zgody banku na wnioskowane zmiany. 

 

 

 


