
Wręczyca Wielka, dnia 09.11.2009r. 
GK.3410-13/09 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
W związku z zapytaniem wykonawcy z dnia 05.11.2009r.  o wyjaśnienie treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poniżej treść pytań oraz odpowiedzi: 
 

 
1. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu będzie się odbywać w 36 ratach płatnych 

miesięcznie, zgodnie z treścią SIWZ: 35 rat w wysokości 14 861,00 zł każda ostatnia rata w 
wysokości 14 865,00. 

Potwierdzam, że spłata kredytu będzie się odbywać w 36 ratach w wysokości 14 861,00,- 
zł każda, ostatnia rata w wysokości 14 865,00- zł. 

 
2. Zamawiający wymaga, ażeby trzy zadania inwestycyjne były obsługiwane w ramach jednej 

umowy kredytowej, spłacane łącznie (wg § 6 ust. 5 projektu umowy stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ) a odsetki naliczane odrębnie dla każdego zadania (§ 6 ust. 3 projektu umowy). 
Informujemy, że nie ma możliwości spełnienia tych warunków SIWZ. Odrębne naliczanie 
odsetek dla każdego zadania wymaga podpisania odrębnych umów kredytowych, w ramach 
których będą prowadzone poszczególne transakcje. Będzie to wymagało określenia wysokości 
rat kapitałowych odrębnie dla każdej transakcji. Prosimy o skorygowanie SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zapisane w SIWZ.   
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do 
SIWZ, niezbędnych zmian, które nie naruszają jego interesu prawnego i ekonomicznego? 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ, niezbędnych zmian, które nie naruszą interesu prawnego i 
ekonomicznego Gminy Wręczyca Wielka. 

 
4. Czy Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US? 

Gmina Wręczyca Wielka terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US. 
 

5. Czy Zamawiający udzielił poręczeń majątkowych, czy posiada powiązania kapitałowe bądź 
organizacyjne z innymi podmiotami gospodarczymi? 

Gmina Wręczyca Wielka nie udzieliła poręczeń majątkowych i nie posiada powiązań 
kapitałowych bądź organizacyjnych z innymi podmiotami gospodarczymi. 

 
6. Jaki jest koszt całkowity kredytowanych zadań inwestycyjnych, kto jest wykonawcą, jakie są 

źródła finansowania tych zadań i jakie jest aktualnie zaawansowanie rzeczowe i finansowe 
oraz jakie są terminy zakończenia tych zadań? 

 
 Całkowity koszt zadań inwestycyjnych: 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Truskolasy – koszt 
zadania 206 000 tyś zł. w tym środki własne 10 000 zł, kredyty 135 000 zł, dotacja 61 600 
zł. Wykonawca firma LARIX Lubliniec. Data realizacji zadani 17 listopada 2009. 
Termin płatności 21 dni.  



2. Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka – koszt zadania 
1 052 000 zł, w tym rok 2008 – 61 000zł, , rok 2009 – 235 000 zł, rok 2010 -756 000 zł. Rok 
2009 środki własne 35 000 zł, kredyt 200 000 zł, rok 2010 w trakcie ustaleń do projektu 
budżetu. Wykonawca  PROBUDEM Ogrodzieniec. Czas realizacji 31.07.2010. 

3. Odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka. Koszt zadania wg kosztorysu 
inwestorskiego 2 033 388,09 zł w tym: rok 2009 – 205 000 zł (własne 5 000 zł, kredyt 
200 000 zł) 
Trwa procedura wyboru wykonawcy.  
 

W związku z koniecznością dokonania oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, prosimy o 
przesłanie bądź zamieszczenie na stronie internetowej następujących dokumentów: 

1. Uchwałę Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu. 
Uchwały są zamieszczone w  BIP Zamawiającego o następujących numerach: 

Uchwała Nr XXIX/269/09 z 29.09.09 r. 
Uchwała Nr XXIV/194/08 z 30.12.09 r. 
Uchwała Nr XXIX/268/09 z 29.09.09 
Uchwała Nr XXIV/200/08 z 30.12.09 r. 
Uchwała Nr XXIX/265/09 z 29.09.09 r. 

2. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu. 
W załączeniu do wyjaśnień 

3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r. 
W załączeniu do wyjaśnień. 

4. Sprawozdania finansowe za III kw. 2009 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S 
Sprawozdania zamieszczone w BIP Zamawiającego 

5. Prognozę budżetu do końca okresu kredytowania zawierającą następujące informacje: 
a. dochody ogółem 

z tego: dochody własne, 
            dotacje, 
            subwencje 

b. wydatki ogółem: 
z tego: wydatki bieżące, 
            wydatki majątkowe 

c. stan zadłużenia na koniec każdego roku do końca roku okresu kredytowania 
d. wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w poszczególnych latach z 

uwzględnieniem udzielonych poręczeń majątkowych. 
             

W załączeniu do wyjaśnień. 



 



 



 



 



 



 


