
         Poniec , dnia 28.01.2015r. 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

 

 
1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. tak   

2 Prosimy o informację, czy na złożonym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. tak  

3 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:   

 

a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, 31.12.2015   

b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w 

umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze 

aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty 

kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach 

kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na 

zasadach określonych w umowie kredytu.”. 

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.   

 Nie dopuszczamy postanowienia o tej treści 

  

4 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz 

finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, 

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.   

 
Nie zakłada się dofinansowania z UE. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych kredytów i dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

  

 

1 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 
nie 

2 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 
nie 

3 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
nie 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
nie 

5 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 

zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 
nie 

6 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 
nie 

7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 10.398 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 291 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 
1.231 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 0 
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mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

 

1 
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach 

budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

 

wartość zawartych umów (w tys. PLN): Umowa zawarta w roku 2013 1231 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 1231 

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 

2 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli zwrócić środki uzyskane z UE z 

powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych 
w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): 

nie 

 

 
 

 

1 Prosimy o informację czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika? tak 

2 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. 

liczącego 365 dni (366 w latach przestępnych) na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu w 

umowie kredytowej? 

tak 

3 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej 

dyspozycji według wzoru obowiązującego w wykonawcy, który uzyska zamówienie? 
tak 

4 
Prosimy o informację czy zmiany umowy opisane w paragrafie 17 pkt 1s) dokonywane będą na 
wniosek Zamawiającego za zgodą Banku? 

tak 

5 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek  tak 

6 

Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania umowy kredytowej 

będzie przedstawienie w banku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego 
kredytu? 

tak 

 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach instrumentu Municipal Finance Facility 

(Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych)? 

W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu 

ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o 

przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie 

ich krótkiej charakterystyki inwestycji, obejmującej: 

tak 

A Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa Hali Widowiskowo sportowej w 

Poniecu 

B Prosimy o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

Od roku 2005 do 2015-10-31 

Wyjaśnienie dot. daty rozpoczęcia zadania 
W 2005 roku zadanie zostało przyjęte do realizacji w 
ramach wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. W 
latach 2005 -2012 zadanie nie było praktycznie 
realizowane natomiast były sporządzane projekty 
koncepcyjne w zakresie lokalizacji i rozwiązań 
techniczno architektonicznych. W 2013 roku został 
wykonany projekt techniczno-wykonawczy co 
umożliwiło przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie 
faktycznej realizacji zadania . Umowa na wykonanie 
zadania z głównym wykonawcą została podpisana 30 
grudnia 2013 roku i zadanie weszło w etap realizacji. 

C 
Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający 

dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, 

Pełnowymiarowa hala widowiskowo sportowa  z 
boiskiem 44x22 m., z zapleczem, szatniami i 
widownią na 155 miejsc. Stopień realizacji -stan 
surowy bez dachu. Wykonawca  Zakład 
Remontowo Budowlany REM-BUD Marek 
Konieczny Drzewce 31 64-125 Poniec 

D 
Informacja czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy 

koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający odzyskuje 
VAT jednak jego rozliczenie i  ewentualny zwrot 
do Urzędu Skarbowego może nastąpić przez 
10 lat od daty oddania obiektu do użytkowania 
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zależnie od stopnia wykorzystania obiektu w 
tym okresie do działalności opodatkowanej. 

E 

Prosimy o podanie łącznego kosztu inwestycji, która finansowana będzie kredytem z 

uwzględnieniem:                                                         

a) wartość brutto     6.637.671,39 

b) wartość netto      5.396.480,80 

c) wartość podatku VAT 1.241.190,59 

w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje 

Zainwestowane: 

a) wartość brutto     2.238.681,39 

b) wartość netto      1.820.066,17 

c) wartość podatku VAT  418.615,21 

 

a) wartość brutto     6.637.671,39 

b) wartość netto      5.396.480,80 

c) wartość podatku VAT 1.241.190,59 

Zainwestowane: 

a) wartość brutto     2.238.681,39 

b) wartość netto      1.820.066,17 

c) wartość podatku VAT  418.615,21 

 

F 

Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji w układzie: 

a) środki własne 1.344.871,39 

b) kredyt 4.000.000,- 

c) dotacje ze środków UE (jeżeli występuje) 

d) inne (jakie) -  dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
1.292.800,-zł. 

a) środki własne 1.344.871,39 

b) kredyt 4.000.000,- 

c) dotacje ze środków UE (jeżeli 
występuje) 

   d) inne (jakie) -  dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
1.292.800,-zł. 

G 

Czy dla przedmiotowej inwestycji wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania 

na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone, jaki jest etap prac nad 
raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? 

Nie dotyczy 

H 
Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby osób zatrudnionych 

przez Zamawiającego (ekwiwalent-pełny etat).  
21,25 

I Prosimy o podanie liczby miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat); 0 

J 
Prosimy o podanie szacowanej liczby użytkowników/ osób korzystających z inwestycji (w ciągu 

roku operacyjnego); 
50.000 

K Prosimy o podanie liczby mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. 8073 

L Czy wybór Wykonawcy/ów inwestycji zostanie/został dokonany zgodnie z PZP? tak 

Ł 
Informacja, czy w ramach inwestycji planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli 

tak w jakiej kwocie? 
nie 

M Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?  nie 

N Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?  
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   Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:  

Lp. 

Nazwa podmiotu 

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 

factoringowa) 

Waluta 

zadłużenia 

Typ długu  (kredyt, wykup 

wierzytelności, obligacje, leasing, 

factoring, pożyczka, udzielone 

poręczenie, udzielona gwarancja, list 

patronacki) 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota bieżącego 

zadłużenia 

(bilans)1 

Kwota pozostałego 

zadłużenia 

(pozabilans)2 

Data całkowitej spłaty 

1 
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy 

kanalizacji w Łęce Wielkiej - BGK oddział Poznań 
PLN pożyczka 2014-06-24 1.230.507,-  

I kw 2015 - po otrzymaniu 

dofinansowania z UE 

2 

Pożyczka na dofinansowanie budowy kanalizacji w Łęce 

Wielkie - Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

PLN  pożyczka  2014-08-20 410.000,-  20 czerwiec 2019 

3 

Pożyczka na sfinansowanie adaptacji budynków 

poszpitalnych na Przedszkole w Poniecu - JESSICA - 

BGK oddział Poznań 

PLN  pożyczka  2013-06-30 6.757.956,26  30 czerwca 2032 

4 

Kredyt na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w 

Poniecu ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego - BGK oddział Poznań  

PLN  kredyt  2014-08-07 2.000.000,-  31 grudnia 2020 

5 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  
PLN  poręczenie  2008  291.446,- 2023 

Razem 10.398.463,26 291.446,-  

                                                 
1
 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 

2
 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji 
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Pytanie  - Proszę o podanie terminu uruchomienia kredytu ( transz kredytu 

wraz z kwotami na potrzeby wyliczenia ceny oferty 

 

  Ad. W odpowiedzi na zadane pytanie- na potrzeby wyliczenia ceny oferty     

ustala się dzień 15 marca 2015 r. jako termin uruchomienia całości kredytu. 


