
Gmina Janowice Wielkie    Janowice Wielkie, dnia 17 kwietnia 2013 r. 
58-520 Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2 
 
Identyfikator zamówienia:  AO.UG.271.02.2013 
Przedmiot zamówienia:  Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 
    5.778.354,00 zł.”. 

 

 
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  

 
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w 
dniu 17 kwietnia 2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie: 
 Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek od udzielonego kredytu? – pkt. 3.7 
 SIWZ przewiduje karencję w odsetkach, natomiast pkt. 3.8 oraz zał. nr 6 pkt. 8 zaprzecza, że 
 będzie karencja w spłacie odsetek. 
 
Odpowiedź: 
 Nie, Zamawiający, mając na uwadze punkt 3.7 i 3.8 SIWZ wyjaśnia, iż w punkcie 3.7 określono 
 terminy spłaty odsetek w okresie od dnia 28 stycznia 2014 roku (tj. od dnia spłaty rat 
 kapitałowych określonych w punkcie 3.6 SIWZ), zaś w punkcie 3.8 SIWZ określono terminy 
 spłaty odsetek w okresie karencji spłaty rat kapitałowych.  
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie: 2 
 Czy Zamawiający przewiduje spłatę odsetek zgodnie z 1-szym okresem obrachunkowym 
 obowiązującym w banku Wykonawcy tj. zgodnie z zapisem: 
 „pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty 
 kredytu i kooczy się w dniu zakooczenia okresu obrachunkowego, z tym że okres ten nie 
 może byd krótszy niż miesiąc”   
 
Odpowiedź: 
 Nie, harmonogram i sposób spłat rat kredytu i odsetek Zamawiający określił w punktach 3.6, 
 3.7 i 3.8 SIWZ oraz w szczegółowym harmonogramie spłaty zawartym w załączniku nr 4 do 
 SIWZ. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
Pytanie: 3 
 Czy Zamawiający dopuszcza na zastosowanie w okresie obowiązywania umowy zapisu 
 dotyczącego stawki referencyjnej: 
 „WIBOR3M według notowania podanego w Tabeli kursów banku Wykonawcy obowiązującej 
 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki 
 od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli 
 kursów banku Wykonawcy z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M 
 podaną w ostatniej obowiązującej tabeli kursów banku Wykonawcy w dniu poprzedzającym 
 ten dzieo.”  
 
Odpowiedź: 
 Nie, Sposób ustalenia stawki WIBOR 3M określono w punkcie 3.13 SIWZ. 



 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
Pytanie: 4 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzenia umowy kredytowej 
 wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ i dopuszcza sporządzenie umowy kredytowej z 
 uwzględnieniem istotnych postanowieo przyszłej umowy wg wzorów obowiązujących u 
 Wykonawcy?  
 
Odpowiedź: 
 Tak, Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy kredytowej wg wzorów obowiązujących u 
 Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż umowa zawierad będzie istotne postanowienia określone w 
 SIWZ oraz zapisy tożsame ze wzorem umowy określonym załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie: 5 
 Czy Zamawiający posiada aktualne opinie z banków i instytucji finansowych współpracujących 
 z Gminą i je udostępni? Jeśli nie, czy Zamawiający oświadczy, iż terminowo reguluje 
 zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych?  
 
Odpowiedź: 
 Gmina Janowice Wielkie nie posiada aktualnych opinii z banków i instytucji finansowych 
 współpracujących z Gminą. 
 
 Niniejszym oświadczamy, iż Gmina Janowice Wielkie terminowo reguluje swoje 
 zobowiązania wobec wszystkich banków i instytucji finansowych zgodnie z obowiązującymi 
 ją harmonogramami. 
 
 Nadto, na żądanie Wykonawcy, Gmina Janowice Wielkie złoży osobne oświadczenie w 
 zakresie powyższego. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie: 6 
 Czy Zamawiający udostępni następujące informacje: 
 a.   o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego 
 b.   o udzielonych poręczeniach i gwarancjach 
 c.   o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE? 
 
Odpowiedź: 
 Niniejszym informujemy, iż Gmina Janowice Wielkie: 
 a. nie posiada udziałów i akcji spółek prawa handlowego, 
 b. nie jest obciążona udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, 
 c. realizuje przedsięwzięcie pn. „Przebudowa średniowiecznej wieży w Radomierzu dla 
 potrzeb turystyki – jako wieża widokowa z dobudową obiektu przeznaczonego na informację 
 turystyczną mającą obsługiwad wieżę widokową” w ramach projektu „Zobaczyd krajobraz – 
 dotknąd przeszłośd”. Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków własnych gminy 
 oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynikające z Umowy o dofinansowanie 
 projektu nr UDA/RPDS.06.04.00-02-049/09-00 w ramach Priorytetu nr  „Wykorzystanie i 
 promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Regionalnego Programu 
 Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Liderem tego 



 przedsięwzięcia, zgodnie z umową podpisaną w dniu 25.01.2010 roku, jest Miasto Świeradów 
 Zdrój.  Realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w roku bieżącym. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie: 7 
 Czy Zamawiający udostępni opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 
 wykonania budżetu za 2011 i 2012 rok.  
 
Odpowiedź: 
 Tak, opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z oświadczeniem w 
 sprawie zadłużenia za 2011 rok zamieszczone są na stronie internetowej BIP Gminy Janowice 
 Wielkie pod adresem: 
 
 http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=1136 
  
 Wg stanu na dzieo sporządzania niniejszego dokumentu Gmina Janowice Wielkie nie posiada 
 opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Gmina Janowice Wielkie 
 niezwłocznie po otrzymaniu tejże zamieści ją na stronie internetowej pod adresem jak wyżej. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
       Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=1136

