
 

Niemodlin, 22 czerwca 2012r. 
IFE.271.9.2012 

 
Do wszystkich Wykonawców 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
           zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 050 000,00 zł.” 

 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 

Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), udziela odpowiedzi na zadane 

przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Pyt. 1: 

Jaka jest łączna kwota wyłączeń w kwocie długu w poszczególnych latach: 2013, 2014 i 2015? 
Odp. 
W kwocie długu, w poszczególnych latach od 2013 – 2015 brak jest wyłączeń. 
Pyt. 2: 

Jaka jest wysokość spłaty rat kapitałowych w 2012r. w rozchodach budżetowych związanych  
z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
finansach publicznych? 
Odp. 
Wysokość spłat rat kapitałowych w rozchodach w 2012r. związanych z realizacją programów  
i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o finansach publicznych wynosi 743.000,00 zł. 
Pyt. 3: 

Jaka jest planowana kwota długu na koniec 2012r. z wyodrębnieniem pożyczek, kredytów, wierzycieli należących do 
grupy III? 
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową (zał. nr 1 do Uchwały nr XXVI/154/12 z dnia 29.05.2012r.) planowana 
kwota długu w roku 2012 wyniesie 12.587.950,82 zł. Wyliczona przez Bank planowana kwota długu na koniec 2012r. 
wyniesie 11.338.680,78 zł (kwota zadłużenia wynikająca z Rb-Z z dnia 20.04.2012r. w wys. 9.814.880,78 zł oraz z 
uchwały nr XXIV/149/12 z dnia 26.04.2012r. mówiącej  
o zwiększeniu przychodu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o 1.523.800,00 zł.). 
Odp. 
Kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie 12.587.950,82 zł: 

stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2012 r. +9.804.163,82 zł 

planowane przychody w 2012 r. +5.245.787,00 zł 

planowane rozchody w 2012 r. –2.462.000,00 zł 

 12.587.950,82 zł 

Pożyczki wobec wierzycieli z III grupy na konie roku 2012 wyniosą 3.923.254,05 zł. 

Pyt. 4: 

Prosimy o informację czy Gmina wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej o treści: „Gmina zobowiązuje się do 
dnia uruchomienia kredytu dostarczyć pozytywną opinię RIO dotyczącą możliwości spłaty wnioskowanego 
zaangażowania”. 
Odp. 
Gmina nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. 
 

          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 22.06.2012r. 


