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BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
ul. Rynek 1                                                                                               tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl  

                 
                         Byczyna, dnia 02.06.2011 r. 
Wp II.271.13.1.2011 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
      

 
 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kredyt długoterminowy do 
kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej, zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - 
Roszkowice. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania o następującej treści: 

 
1. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 

1.158.429,00 PLN z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej, zadanie 
inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice. W celu podjęcia decyzji 
kredytowej zwracamy się z prośbą o przedstawienie następujących dokumentów i udzielenie następujących 
informacji:  
1.1. Sprawozdania za rok 2009,2010: Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27, Rb-28. 
1.2. Opinia RIO w sprawie wykonania budŜetu gminy za 2009 r., 2010 r. 
1.3. Opinia RIO w sprawie projektu budŜetu gminy na 2011 r. i moŜliwości finansowania deficytu budŜetowego. 
1.4. Opinia RIO o prognozie kwoty długu na rok 2011 i moŜliwości pokrycia deficytu budŜetowego danego roku. 
1.5. Opinia RIO o wieloletniej prognozie długu 
1.6. Uchwała budŜetowa w sprawie projektu budŜetu na rok 2011. 
1.7. Sprawozdania roczne z wykonania budŜetu za rok 2009, 2010. 
1.8. Czy weksel In blanco będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy? 
1.9. Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financin) w następującym 

zakresie: aktualne zobowiązanie (zadłuŜenie), termin ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmujących 
wysokość rat, terminów spłat, przedmiotu finansowania objętych wykupem wierzytelności. 

1.10. Czy Gmina udzieliła poręczeń lub gwarancji, jeśli tak to komu, do jakiej kwoty i na jaki okres? 
1.11. Czy Zamawiający przewiduje załoŜenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do 

obsługi spłat tak kredytu? 
1.12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, Ŝe na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) poddaje 
się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraŜa zgodę na wystawienie przez Bank bankowego 
tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej? 

1.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania 
dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku? 

1.14. W jakiej instytucji Zamawiający posiada udziały/akcje (proszę podać ich wartość, procentowy udział  
w kapitale podmiotu oraz numery regon). 

1.15. Informacja dot. dofinansowania  ze środków unijnych: na jakim etapie znajduje się wniosek o dofinansowanie 
(czy jest przyznane, w jakiej kwocie, harmonogram wypłat, czy jest podpisana umowa o dofinansowanie?) 

 



 2 

Odpowiedzi: 
 
Ad 1.1 i 7 - Sprawozdania stanowią załączniki do wcześniej ogłaszanych przetargów na udzielenie kredytu, moŜna je  

odszukać na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl, zakładka → przetargi. 

Ad 1.2,3,4,5 -  Opinie moŜna odszukać na stronie internetowej www.bi.byczyna.pl, zakładka → ogłoszenia → Opinie  
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Ad 1.6 – Uchwałę moŜna odszukać na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl, zakładka → finanse. 
Ad 1.8 – Tak 
Ad 1.9 – Nie. 
Ad 1.10 - Na dzień 31 marca 2011 roku Gmina Byczyna udzieliła poręczenia niŜej wymienionym podmiotom: 

1. Stowarzyszenie Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Janówce do kwoty 370.968,95 zł, na okres do 31 grudnia 2011 
roku. 

2. Stowarzyszenie Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nasalach do kwoty 363.183,86 zł, na okres do 31 grudnia 2011 
roku. 

Ad 1.11 – Nie 
Ad 1.12 – Tak 
Ad 1.13 – Tak 
Ad 1.14 - Na dzień 31 marca 2011 roku Gmina Byczyna jest jedynym wspólnikiem Spółki Zakład Gospodarki  

Komunalnej Spółka z o.o. w Byczynie i posiada 100% udziałów na łączną wartość 4.659.000 zł. 
Ad 1.15 – Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 2.675.937,00 PLN, umowa o dofinansowanie została podpisana  

w dniu 26.02.2010 r. Przewidziano złoŜenie wniosków o płatność: 
 - płatność częściowa, wniosek składany w terminie od 01.06.2012 do 30.06.2012, jednak nie wcześniej niŜ po 

weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 - płatność końcowa, wniosek składany w terminie od 25.16.2013 do 26.02.2013, jednak nie wcześniej niŜ po 

weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
1. Czy Zamawiający jest skłonny podpisać wraz z umową kredytową „Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji” (tzw. BTE) do wysokości 1.800.000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych)? 
2. Czy zarówno Umowa Kredytowa oraz proponowane zabezpieczenie w postaci weksla In blanco zostaną 

kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy? 
 
Odpowiedzi: 
 
Ad 1 i 2 – tak. 
 
    
 
 
 
 
 


