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Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn
kredytu  długoterminowego w wysoko
 
W związku z wpłynięciem zapytań
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający podpisze wniosek kredytowy? (przy ewentualnym wyborze oferty pytaj
AD.1): TAK 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dostarczy zaświadczenia ZUS oraz US (nie starsze ni
zaległości wobec tych instytucji) w terminie 14 dni od uruchomienia kredytu?
AD2): TAK 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający złoży kontrasygnat
AD3): TAK 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający podpisze oś
(standardowe zabezpieczenie kredytu wymagane przez Bank)
AD4): TAK 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający w SIWZ zawarł informacj
ustalany będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowi
pierwszego do ostatniego dnia ka
zamawiający dopuszcza zmianę tak aby wysoko
była w wysokości obowiązują
poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane
standardowy zapis ustalający oprocentowanie w umowach kredytowych). 
AD5): NIE 
 
Pytanie nr 6  
Prosimy o informację czy na wekslu, deklaracji wekslowej, o
umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
AD6): TAK  
 
Pytanie nr 7 
Proszę o potwierdzenie, czy spłata raty kapitałowej lub odsetkowej przypadaj
przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadaj
AD7): TAK  
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o przedstawienie informacji na temat zobowi
i pożyczek na 30.06.2012 r. według zał
 
Załączona tabela zgodnie z załą
 

URZĄD GMINY SULIKÓW

     Sulików, dnia 
      

Wykonawcy,
      którzy pobrali SIWZ

Odpowiedzi na pytania  

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn
długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł.” 

ciem zapytań do treści siwz udzielam odpowiedzi na następują

cy podpisze wniosek kredytowy? (przy ewentualnym wyborze oferty pytaj

świadczenia ZUS oraz US (nie starsze niż 1 miesiąc, po
ci wobec tych instytucji) w terminie 14 dni od uruchomienia kredytu? 

y kontrasygnatę Skarbnika Gminy na wekslu? 

cy podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wg Prawa Bankowego? 
(standardowe zabezpieczenie kredytu wymagane przez Bank) 

cy w SIWZ zawarł informację iż, „Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesi
średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązuj

pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany o
ę tak aby wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesi

ązującej w przedostatnim dniu roboczym miesią

c kalendarzowy, w którym naliczane jest oprocentowanie kredytu? (jest to 
cy oprocentowanie w umowach kredytowych).  

 czy na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu si
umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 

 o potwierdzenie, czy spłata raty kapitałowej lub odsetkowej przypadającej na dzie
ń roboczy przypadający po tej dacie? 

rosimy o przedstawienie informacji na temat zobowiązań finansowych z tytułu zaci
yczek na 30.06.2012 r. według załącznika 

czona tabela zgodnie z załącznikiem. 

ĄD GMINY SULIKÓW  

Sulików, dnia 11.09.2012r. 

Wykonawcy, 
którzy pobrali SIWZ  

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: „ Udzielenie  

ępujące pytania: 

cy podpisze wniosek kredytowy? (przy ewentualnym wyborze oferty pytającego banku) 

 1 miesiąc, poświadczające brak 

 egzekucji wg Prawa Bankowego? 

 stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego 
redniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od 

cego dany okres odsetkowy” Czy 
 stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalana 

cej w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego 
jest oprocentowanie kredytu? (jest to 

wiadczeniu o poddaniu się egzekucji oraz 

ącej na dzień wolny 

 finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów  

 



Pytanie nr 9 
Prosimy o przedstawienie informacji na temat zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych na 30.06.2012r. według załącznika 
Załączona tabela zgodnie z załącznikiem. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o wyjaśnienie przyczyn i tytułów występowania należności i zobowiązań wymagalnych 
AD10): 
Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. stanowią należne gminie dochody zgodnie z 
Zarządzeniem Nr I.202.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 23.08.2012 r. w sprawie przedstawienia 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 r. …, Załącznik nr 
1, strona 11, Tabelą 4. „Zaległości w dochodach własnych na dzień 30.06.2012 r.” 
http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/5319/ZW.I.202.2012.pdf 
Na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o informacje w jaki sposób nastąpi uruchomienie kredytu? Jednorazowo czy w transzach? 
AD11): JEDNORAZOWO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych 
Dariusz Mulko tel. +48 75 77 87 290  
Adres e-mail: ug2@sulikow.pl 

URZĄD GMINY SULIKÓW 
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie 
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922  

Adres e-mail: ug@sulikow.pl 
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl 

 
 


