
 
 
 
 
 
 

ZP.271.FN.2-1.2015             Branice dnia 02 czerwca 2015 r. 
 

      
  

Wykonawcy ubiegający się o 
zamówienie 

 
 
 
Dotyczy: Zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę p.n. „sfinansowanie zobowiązań Gminy Branice poprzez przejęcie długu z 
tytułu kredytów Zamawiaj ącego, z których zobowiązania główne na 23.03.2015 r. 
wynoszą kwotę 1 015 449,00 zł (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy czterysta 
czterdzieści dziewięć złotych - art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).”  
 
W odpowiedzi na pytania oferentów do pobranej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
publicznego zamawiający udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie 
przewidzianego w SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową? 
 
Odpowiedź 
Tak 
 
Pytanie 2 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. 
stanu na dzień 31.12.2014 r. 

Odpowiedź 
W załączeniu scan sprawozdania na 31.12.2014 Rb-UZ 
  

Pytanie 3 
 

Wykonawca prosi o zestawienie pożyczek, innych form finansowania, kredytów  
wg. stanu na dzień 31.12.2014r. zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, 
kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie widzi bezpośredniego związku z SIWZ 
 

Pytanie 4 
 



 
 
 
 
 
 

Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem 
umowy? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie jest aktualnie w posiadaniu opinii bankowych. 
 

Pytanie 5 
 

Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych: 

- sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie lata obrotowe (obligatoryjnie) 
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki – Rb-NDS 
- półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych – Rb-PDP 
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji  
i poręczeń – Rb-Z 
- projekt budżetu na rok bieżący  
- aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) 

Odpowiedź 
Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 i 2014 
(scany w załączeniu), pozostałe sprawozdania łącznie z opiniami RIO na stonie BIP Gminy 
Branice, aktualny WPF załącznikiem nr7 do SIWZ. 

 
Pytanie 6 

 
Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o 
udostępnienie. 

Odpowiedź 
Nie 
 

Pytanie 7 
 
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty przejętych przez Wykonawcę wierzytelności. 

Odpowiedź 
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
 

Pytanie 8 
 
Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS 
i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający 
ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy 
lub wypłatą kredytu/pożyczki. 



 
 
 
 
 
 

Odpowiedź 
Gmina nie posiada nie posiada aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach  w ZUS i 
Urzędzie Skarbowym. Przed podpisaniem umowy Gmina przedstawi takowe zaswiadczenia 
 

Pytanie 9 
 

Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy  
lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości 
zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach. 

Odpowiedź 
Nie 
 

Pytanie 10 
Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy  
lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy  
o wskazanie ich wysokości. 

Odpowiedź 
Nie 
 

Pytanie 11 
 

Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na 
przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym 
dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania z podziałem na środki własne, 
pochodzące z Budżetu Państwa, UE). 

Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi bezpośredniego związku z SIWZ 
 

Pytanie 12 
 
Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich 
wysokości oraz okresu spłaty. 

Odpowiedź 
Nie 

Pytanie 13 
 



 
 
 
 
 
 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia  
z funduszy unijnych bądź innych źródeł w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 2011-2013). 
Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi bezpośredniego związku z SIWZ 
 

Pytanie 14 
 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia realizowanych oraz planowanych zadań 
inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą 
niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi bezpośredniego związku z SIWZ 
  
Pytanie 15 

 
Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z 
odsetkami i prowizjami? 

Odpowiedź 
Spłata zobowiązania  obejmuje tylko  należność główną 

 

Pytanie 16 
 

Czy Zmawiający potwierdza spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 §1 pkt 
3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności 
głównej? Wykonawca spłacając należność główną oraz odsetki ponosi koszt,  
od wypłaconej na konto wierzycieli kwoty. W związku z powyższym Wykonawca prosi o 
zgodę, aby podstawę wyliczenia kosztu stanowiła kwota główna zobowiązania wraz z 
odsetkami 

Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje kapitalizacji odsetek 

. 

Pytanie 17 
 

Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki od spłaty wierzytelności Wykonawcy naliczane 
będą od dnia zapłaty zadłużenia do wierzycieli pierwotnych? 

Odpowiedź 



 
 
 
 
 
 

Tak 
 

Pytanie 18 
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy sposób zabezpieczenia transakcji:  
tj. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 
kodeksu postępowania cywilnego. 

Odpowiedź 
Nie 

 

Pytanie 19 
 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapłaty należało będzie dokonać na rachunki 
bankowe Wierzycieli Zamawiającego oraz potwierdzenie, że przed spłatą Zamawiający 
wskaże Wykonawcy rachunki, na które należy dokonać zapłaty. 

Odpowiedź 
Tak, numery rachunków wierzycieli są załącznikiem do projektu umowy 

 

Pytanie 20 
 

Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, 
jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o 
charakterze publiczno-prawnym ani osobistym? 

Odpowiedź 
Tak 

 

Pytanie 21 
 

Prosimy o zmianę w zapisach SIWZ poprzez dopuszczenie spłaty rat kapitałowych  
i odsetkowych w okresach miesięcznych zamiast wskazanych w SIWZ. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie spłat rat kapitałowych, raty odsetkowe będą 
spłacane miesięcznie 

 

Pytanie 22 
 



 
 
 
 
 
 

Zamawiający wskazuje w SIWZ, że jeżeli data spłaty zobowiązania przypadnie w dzień 
ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany, jeśli spłata 
nastąpiła w  pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Prosimy  
o potwierdzenie, że w odniesieniu do rat kapitałowych Wykonawcy za ten okres należą się 
odsetki zaproponowane w ofercie. 

Odpowiedź 
Tak 

  

Pytanie 23 
 

Prosimy o zmianę § 4 projektu umowy na: „W razie uchybienia przez Zamawiającego 
terminom  
i wysokości płatności rat określonych w § 3 i § 5. Umowy przekraczającego 15 dni, 
Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej 
wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 15 dni” 

Odpowiedź 
Nie 

 

Pytanie 24 
 

Prosimy o zmianę omyłki pisarskiej w projekcie umowy w ust. 1 § 2– z: „…na rzecz 
Wierzycieli,  
o których mowa w ust. 1…” na: „…na rzecz Wierzycieli, o których mowa w ust. 2  § 1.” 

Odpowiedź 
Tak 

 

Pytanie 25 
 

Prosimy o zmianę w projekcie umowy w ust. 1 § 3– z: „Z tytułu wykonania usługi będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
stanowiące oprocentowanie określone poniżej.” na: „Z tytułu wykonania usługi będącej 
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
stanowiące prowizję i oprocentowanie określone poniżej.” 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 

 



 
 
 
 
 
 

Pytanie 26 
 

Prosimy o zmianę w projekcie umowy w ust. 3 § 7 – z: „Wykonawca uprawniony jest do 
zaliczenia kwot otrzymanych na mocy Umowy w następującej kolejności: 

a) odsetki, o których mowa w § 6., 
b) odsetki umowne, o których mowa w § 3., 
c) kwota należności głównych, począwszy od najdawniej wymagalnej.”  

 
na: „Wykonawca uprawniony jest do zaliczenia kwot otrzymanych na mocy Umowy w 
następującej kolejności: 

a) prowizji, o której mowa w § 3., 
b) odsetki, o których mowa w § 6., 
c) odsetki umowne, o których mowa w § 3., 
d) kwota należności głównych, począwszy od najdawniej wymagalnej.”  

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 
 
Pytanie 27 
 

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują 
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotność stopy 
odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 

Odpowiedź 
Tak 

 

 Pytanie 28 
 

Prosimy o zmianę w istotnych postanowieniach umowy  ust. 1 § 7 na: „Za dzień zapłaty 
uznaje się datę wpływu raty na rachunek bankowy Wykonawcy”. 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 29 
 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie zapisu zobowiązującego 
Zamawiającego na przesyłanie faxem lub mailowo informacji z potwierdzeniem bankowym i 
datą obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą dokonanej zapłaty. 



 
 
 
 
 
 

Odpowiedź 
Bezprzedmiotowe z uwagi na odpowiedź na pytanie 28 

 

Pytanie 30 
 

Prosimy o zmianę w projekcie umowy w ust. 1 § 8 zapisu na: „W celu zabezpieczenia spłaty 
wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej 
Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy 
prawidłowo podpisanego (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej do 
złożenia kontrasygnaty) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do 
wypełnienie weksla na kwotę zadłużenia z tytułu należności głównej oraz odsetek umownych 
i prowizji, o których mowa w § 3. Umowy, a także odsetkach określonych w  § 6 Umowy. 
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z 
podpisaną Umową.” 

Odpowiedź 
Tak, zamawiający wyraża zgodę zmiany zapisu 

 

Pytanie 31 
 

 
Prosimy o zmianę w projekcie umowy: w § 10 ust. 4  na: „Ewentualne spory wynikłe na tle 
niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.” 

Odpowiedź 
Nie , zamawiający nie wyraża zgody na zmianę właściwości Sądu 
 
Pytanie 32 

 
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy 
nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 
czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie więcej 
niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 33 
 
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy 
możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku 



 
 
 
 
 
 

opóźnień w płatności rat powyżej 30 dni, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu 
dodatkowego terminu nie dłuższego niż 30 dni. 
  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis 
 

Pytanie 34 
 

W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy 
z dnia                29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego 
zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę 
reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przez 
reprezentanta Wykonawcy przy jego nazwisku.”  
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis  

 
Pytanie 35 
 

Prosimy o potwierdzenie, że faktyczne termin uruchomienia środków nie będą 
wcześniejsze niż terminy wskazane przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na 
gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych niemożliwe jest zwiększenie wartości 
umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w 
przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, ze uruchomienie środków nie będą wcześniejsze niż termin 
wskazany do obliczenia ceny ofertowej. 
 

Pytanie 36 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że w celu wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że 
prowizja będzie płatna jednorazowa w terminie 21 lipca 2015r.? W przypadku 
odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jaką datę spłaty prowizji należy przyjąć. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza zapis §3 pkt 4 projektu umowy tj „w ciągu 21 dni od daty 
zawarcia umowy” 



 
 
 
 
 
 

 

Pytanie 37 
 

Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia 
oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w 
wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie 
jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. 
 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, 
że: 
dla celów porównywalności ofert do wyliczenia ceny również należy przyjąć WIBOR 6 
M. Proszę podać z jakiego dnia przyjąć wysokość stawki WIBOR 6 M (np. 26-04-
2015r. - stawka w wysokości 1,66%) 
okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w §3 ust. 4  projektu/ istotnych postanowień umowy 
nastąpiła omyłka pisarska i jako datę obowiązywania pierwszego okresu 
rozliczeniowego należy przyjąć datę spłaty pierwszej raty odsetkowej tj. 31-07-2015r. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę WIBOR, potwierdzamy, że pierwszy okres 
rozliczeniowy raty odsetkowej nastąpi 31.07.2015 
 

Pytanie 38 
 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1  projektu/ istotnych 
postanowieńumowy na następujące: 
„Za dzień płatności raty harmonogramu uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy” ? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wykreślenie zapisów §7 ust. 2  
projektu/ istotnych postanowień umowy. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis i wykreślenie dotychczasowego 
ustępu 2 w § 7. 
 

Pytanie 39 
 



 
 
 
 
 
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę właściwości sądu na sąd właściwy dla 
siedziby Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę właściwości Sądu 
 

Pytanie 40 
 
Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej 
wysokości, jest  wolne od wad prawnych i nie stanowi zobowiązania o charakterze 
publiczno-prawnym ani osobistym? 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie istnieje w pełnej wysokości jest wolne od 
wad i nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym oraz osobistym. 
 

Pytanie 41 
 
Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje wyłącznie należności 
główne oraz, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości 
dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty? 
 
Odpowiedź 
Tak zamawiający potwierdza ,że spłata obejmuje tylko należność główną . 
 

Pytanie 42 
 
Czy Zamawiający potwierdza spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 
§ 1 pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty 
należności głównej ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza spłatę zadłużenia , nie przewiduje skapitalizowania odsetek 
 

Pytanie 43 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia 
. 



 
 
 
 
 
 

Odpowiedź 
Tak, zamawiający potwierdza, nie istnieją ograniczenia ustawowe do naliczania odsetek 
ustawowych za opóźnianie w spłacie zadłużenia. 
 

Pytanie 44 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy subrogacji będą obejmować 
wartość umowy wraz z całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy (odsetki + 
prowizja)? 
  
Odpowiedź 
Tak 
 

Pytanie 45 
 

 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym 
udostępnienie Zamawiającemu kwoty nastąpi pod warunkiem ustanowienia 
zabezpieczenia w postaci                     weksla in blanco? 
 
Odpowiedź 
Tak 
 

Pytanie 46 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane 
przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Tak 
 

Pytanie 47 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci 
oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC 
? 
Odpowiedź 
Nie 
 



 
 
 
 
 
 

Pytanie 48 
 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości 150% kwoty 
kapitału głównego.  
W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie kwoty jaką obejmie 
zabezpieczenie. 
 
Odpowiedź 
Bezprzedmiotowe - negatywna odpowiedź na pytanie 16 
 

Pytanie 49 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w trybie art. 
777 § 1 pkt 5 KPC, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli 
wykonalności w terminie 2 lat od terminu na jaki przypada płatność ostatniej raty. W 
przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie terminu. 
 
Odpowiedź 
Bezprzedmiotowe- negatywna odpowiedź na pytanie 16 
 
 

Pytanie 50 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że zdarzeniem od którego ma zależeć wykonanie 
powyżej wskazanego tytułu egzekucyjnego jest opóźnienie w spłacie którejkolwiek z 
rat określonych w Harmonogramie. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o 
wskazanie zdarzenia 
 
Odpowiedź 
Bezprzedmiotowe- negatywna odpowiedź na pytanie 16 
 
 
 

Pytanie 51 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym 
uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci 
przedłożenia oryginału oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
Odpowiedź 



 
 
 
 
 
 

Bezprzedmiotowe- negatywna odpowiedź na pytanie 16 
 

Pytanie 52 
 
Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pod 
tabelą) i zmianę kwoty „ 1 030 849,00 zł” na „1 015 449,00 zł”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza poprawienie omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu 
zamówienia strona 3 SIWZ wiersz 2 pod tabelą rat jest kwota 1030849,00 winno być 
1015449,00 
 

Pytanie 53 
 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy 
na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór 
umowy. 

 
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 
- zestawienia posiadanych zobowiązań finansowych Gminy 
-sprawozdania finansowe, tj. RB-NDS, RB-Z, RB-N za 2 ostatnie lata i okres bieżący 
- zaświadczenie o wyborze wójta (burmistrza) oraz powołanie na stanowisko Skarbnika. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza , że wraz kolejnymi modyfikacjami będzie zamieszczał 
aktualny wzór umowy. 
Udostępnienie dokumentów; 

-zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych Gminy fragment sprawozdania 
Wójta Gminy z wykonania Budżetu za rok 2014 „Na koniec roku Gmina posiadała 
długoterminowe zobowiązania finansowe w następujących instytucjach finansowych: Bank 
Ochrony Środowiska oddział korporacyjny w Opolu kwota 738809, ING Bank Śląski oddział 
w Opolu kwota 139200, Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu kwota 183340, Bank 
PKO SA oddział w Prudniku 156000, Bank Spółdzielczy w Namysłowie kwota 2451060,  
WFOŚ i GW Opolu kwota 1809155  złote. „ 

-sprawozdania finansowe strona BIP gminy Branice  
-zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy oraz uchwała o powołaniu skarbnika Gminy 

scany w załączeniu 
 
 
Pytanie 54 
 



 
 
 
 
 
 

 W § 7 Za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień obciążenia środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, prosimy o zmianę na poniższy zapis: Za dzień spłaty 
raty harmonogramu uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Wykonawcy 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 55 
Prosimy o przesłanie zestawienie kredytów do spłaty na dzień daty przejęcia długu tj. 
30.06.2015. 
 
Odpowiedź 
Zestawienie takie zamawiający przedstawił w załączniku nr jeden w projekcie 
umowy(załącznik nr 5 do SIWZ) 
 
Pytanie 56 
Prosimy o informację iż jeżeli kwota przejęcia jest mniejsza niż kwota 1015449,00 to jak będą 
wyglądały kwoty w harmonogramie spłat 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty przejęcia mniejszej niż w specyfikacji. 
 
Pytanie 57 
Prosimy o przesłanie sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2014 w wersji do 
kopiowania w którym będzie lista wszystkich zobowiązań  wobec banków. 
 
 
Odpowiedź 

Z uwagi na obszerny dokument liczący 21 stron zamawiający przedstawia fragment 
dotyczący pytania „Na koniec roku Gmina posiadała długoterminowe zobowiązania finansowe 
w następujących instytucjach finansowych: Bank Ochrony Środowiska oddział korporacyjny w 
Opolu kwota 738809, ING Bank Śląski oddział w Opolu kwota 139200, Bank Spółdzielczy 
Bank Rolników w Opolu kwota 183340, Bank PKO SA oddział w Prudniku 156000, Bank 
Spółdzielczy w Namysłowie kwota 2451060,  WFOŚ i GW Opolu kwota 1809155  złote. „ 
 
 

 

 
       Z poważaniem 

Wójt Gminy Branice 
 

 

 


