
PYTANIA:
1. podanie informacji  czy JST korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeżeli tak to 
prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności,

2.  podaniu  informacji  czy JST  udzieliła  poręczeń  i  gwarancji,  jeżeli  tak  to  prosimy o 
podanie kwot oraz terminu obowiązywania poręczeń i gwarancji,

3. ostatnią zmianę uchwały budżetowej na rok 2011 wraz załącznikami,

4. prognozy łącznej kwoty długu JST (dokument dołączony do wniosku o wydanie Opinii  
RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu),

5.  opinię  RIO  o  możliwości  spłaty  wnioskowanego  kredytu  -  o  ile  jest  dostępna,  w 
przeciwnym  razie  prosimy  o  informację,  czy  w/w  opinia  RIO  będzie  dostępna  przed 
podpisaniem umowy kredytowej,

6.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  na 
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z tytułu umowy kredytu oraz 
co do roszczeń z weksla?

7.  Czy Skarbnik  Gminy kontrasygnuje umowę kredytową deklarację  wekslową,  weksel 
oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

8.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  przyjęcie  w  umowie  kredytowej  stawki  WIBOR  1M 
notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?

9.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  składanie  dyspozycji  uruchomienia  transz  kredytu  na 
podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska 
zamówienie?

10. Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. liczącego 365/366 
–  dni  w  roku  przystępnym,  na  potrzeby  obliczenia  odsetek  od  kredytu  w  umowie 
kredytowej oraz na potrzeby obliczenia ceny oferty?

11.  Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  że  spłata  odsetek  będzie  następowała  bez 
karencji  w  okresach  kwartalnych  płatnych  do  20  –  każdego  kwartału  począwszy  od 
20.06.2011r.?

12. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć że 
całość kredytu zostanie uruchomiona w dniu 30.12.2011r.?

13. Z uwagi na konieczność uzupełnienia w/w informacji i dokumentów niezbędnych do 
podjęcia przez Bank decyzji o przystąpieniu do przetargu, prosimy o przesuniecie terminu 
otwarcia ofert do dnia 29.03.2011r. 

ODPOWIEDZI:
1) Gmina Borek Wlkp. nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

2) Gmina Borek Wlkp. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

3) Aktualna  uchwała  budżetowa  na  2011  rok  dostępna  jest  pod  adresem: 

http://bip.borekwlkp.pl/dokument/2365.

4) Prognoza łącznej kwoty długu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

5) Gmina Borek Wlkp. nie otrzymała jeszcze opinii RIO o możliwości spłaty kredytu. 

Opinia będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej.



6) Gmina Borek Wlkp. dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na 

podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z tytułu kredytu oraz z tytułu weksla.

7) Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową, weksel in 

blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

8) W  przyszłej  umowie  kredytowej  będzie  możliwe  przyjęcie  stawki  WIBOR  1M 

obowiązującej w Banku.

9) Gmina Borek Wlkp. dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia transz kredytu 

na podstawie  odrębnej  dyspozycji  według wzoru  obowiązującego u wykonawcy, 

który uzyska zamówienie.

10) Gmina Borek Wlkp. dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj.  liczącego 

365/366 – dni w roku przystępnym na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu w 

umowie kredytowej oraz na potrzeby obliczenia oceny oferty.

11)Gmina Borek Wlkp. informuje, że spłata odsetek następowała będzie na bieżąco od 

kwoty uruchomionego kredytu, w okresach kwartalnych. 

12)Gmina Borek Wlkp. potwierdza, że dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć, że 

całość kredytu zostanie uruchomiona w dniu 30.12.2011r.

13) Jednocześnie informujemy, że termin otwarcia ofert zostanie przesunięty na dzień 

29 marca 2011r. godz. 11:10.


