
oznaczenie sprawy FZP.ZP.271.20.2012
                                                                                                          Kawęczyn, dnia 27 września 2012 r.

                                                        
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  udzielenie  kredytu 
długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 20 0000,00 zł. 

W  związku  z  otrzymaniem  prośby  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  Prawo 
Zamówień  Publicznych  (Dz.U  z  2007  roku,  Nr  223,  poz.  1655  z  póżn.  zmianami. 
Przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

Wykonawca zwrócił  się z n/w  pytaniami :

      1.   Prosimy o potwierdzenie,że wynikający z deklaracji wekslowej zapis „płatny 
            w   ( miejscowości siedziby banku), w terminie 30 dni po okazaniu nie oznacza iż na
           wekslu In blanco nie będzie umieszczony termin płatności.

2. Czy  przy  podpisaniu  umowy kredytowej  i  wystawieniu  weksla  wraz  z  deklaracją 
wekslową zostanie  złożona kontrasygnat  Skarbnika Gminy na umowie  kredytowej, 
wekslu, deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?

3. Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu ( przelew środków na wskazany 
rachunek bankowy kredytobiorcy ) na podstawie odrębnej dyspozycji kredytobiorcy 
złożonej na wzorze obowiązującym w banku? 

4. Prosimy  o  wskazanie  całkowitego  kosztu  wydatków  majątkowych  (inwestycji) 
mających zostać sfinansowanych przedmiotowym kredytem oraz podanie źródeł ich 
finansowania  w bieżącym roku budżetowym w podziale  na środki  własne,  kredyt, 
dotacje i inne źródła. 

5. Z  uwagi  na  fakt,  iż  przeznaczeniem  kredytu  jest  sfinansowanie  wydatków 
majątkowych Gminy w związku z czym transakcja będzie miała  charakter  kredytu 
inwestycyjnego,  Bank,  którego  oferta  zostanie  wybrana  powinien  posiadać  w 
dokumentacji  informacje  o  uzyskanych  przez  Zamawiającego  decyzjach 
administracyjnych  pozwalających  na  wykonanie  m.in.  prac  budowlanych  oraz 
umowach zawartych na wykonanie inwestycji. W związku z powyższym zwracamy 
się  z  zapytaniem czy Bank,  którego oferta  zostanie  wybrane  będzie  mógł  uzyskać 
informacje  (dokumenty)  od  Zamawiającego  w  postaci  wydanych  decyzji  lub 
dokonanych  zgłoszeń  w  zakresie  możliwości  realizacji  inwestycji  oraz  umów  z 
Wykonawcami inwestycji? 

6. Czy po dokonaniu wypłaty całego kredytu oraz zakończeniu realizacji inwestycyjnych 
Zamawiający  udostępni  Bankowi  kopie  dokumentów  (faktury,  rachunki) 
umożliwiające  dokonanie  rozliczenia  finansowego  wydatkowania  środków  oraz 
rozliczenie  zakończenia  zadania  inwestycyjnego  (protokoły  zakończenia  i  odbioru 
inwestycji)? 
Czy  w  przypadku  wyboru  oferty  naszego  Banku  przed  podpisaniem 
umowy udostępnione zostaną następujące dokumenty :



1.  Lista  wraz  ze  wzorami  podpisów  osób  upoważnionych  do  podpisywania 
określonych czynności w imieniu Kredytobiorcy ( wg wzoru Banku ) 

2.Dokument  tożsamości  zawierający  zdjęcie  i  numer  pesel  osób  reprezentujących 
Kredytobiorcę ( do wglądu) 

Odpowiedz: 
Ad. 1  Potwierdzamy iż nie będzie terminu płatności.
Ad. 2  Kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie umieszczona na umowie kredytowej , 
oświadczeniu o poddaniu się do egzekucji oraz na deklaracji wekslowej.
Ad. 3 Tak.
Ad. 4 Całkowity koszt inwestycji 917 000,00 zł z czego wkład własny 159 000,00 wkład 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 425 000,00 zł, wkład Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 333 000,00 zł.
Ad. 5 Tak zostanie udostępniona ale jedynie do wglądu.
Ad. 6  Nie 
Ad. 1 Tak
Ad. 2 Tak


