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                                           Ostróda, 25  października 2011 

IGK.271.10 .2011 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu   długoterminowego  na finansowanie 

planowanego deficytu  w budżecie  Gminy Ostróda na 2011r. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

  

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w 

dzień wolny od pracy, to zamawiający ureguluje wymagana kwotę w pierwszy dzień roboczy przypadający 

po wyznaczonej dacie spłaty? 

Odpowiedź: Tak, w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to 

Zamawiający ureguluje wymagana kwotę w pierwszy dzień roboczy przypadający po wyznaczonej dacie 

spłaty. 

2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich 

spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę 

bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. 

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że już w okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o 

rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365/366 dni)? 

Odpowiedź: Tak 

4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie 

z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

5) Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową? 

Odpowiedź: Tak 

6) Czy Zamawiający  może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US. 

7) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami w 

ZUS i US (nie starszych niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej? 

Odpowiedź: Tak 

8) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania jakichkolwiek prowizji i opłat poza wymienionymi w 

Rozdziale 2 pkt. 2.9, 2.10, 2.12 np. z tytułu niewykorzystania /rezygnacji z kredytu, z tytułu powiadamiania 

o niespłaconej w terminie racie kredytu lub odsetek itp.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie  dopuszcza możliwości pobierania jakichkolwiek prowizji i opłat poza 

wymienionymi w Rozdziale 2 pkt. 2.9, 2.10, 2.12 np. z tytułu niewykorzystania /rezygnacji z kredytu, z tytułu 

powiadamiania o niespłaconej w terminie racie kredytu lub odsetek itp. 

9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji  do wysokości 2 –

krotności kwoty kredytu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie wyrazi zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji  do 

wysokości 2 –krotności kwoty kredytu 
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10) Prosimy o informacje dotyczące planowanej na lata 2011-2013 sprzedaży mienia – ze sprzedaży jakiego 

majątku Zamawiający planuje uzyskać taki dochód? Jaki majątek Gminy został przewidziany do sprzedaży 

w latach 2011-2013 (najistotniejsze pozycje) 

Odpowiedź: Prognoza finansowa gminy na lata 2011-2014 przewiduje sprzedaż gruntów mienia komunalnego 

za który planuje uzyskać dochód  wg szacunkowej wartości w roku 2012- 7.000.000zł, w roku 2013-

4.500.000zł. 

11) Prosimy o informacje, czego dotyczą zobowiązania wymienione w części D sprawozdania RB-Z według 

stanu na 30.06.2011r? 

Odpowiedź: zobowiązania dotyczą zawartych umów na okres  dłuższy nić 6 m-cy, o terminie płatności 

przypadającym w latach następnych i sa zgodnie z zapisem prawnym ( § 10.1 załącznika nr 9 do 

rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 04.03.2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247) 

12) Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła  finansowania  zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub inny sposób? Jeżeli 

tak to jakie?( prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, dla którego jest juz zapewnione źródło 

finansowania w formie np. dofinansowania UE, dotacji z budżetu, kredytów lub pożyczek czy też z 

własnych środków- w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: 

data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania) 

Odpowiedź: wykaz źródeł finansowania zawiera  poniższe zestawienie  

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.  

           w złotych 

Lp. Dział 
Rozd

z. 
§* 

  

Planowane 
wydatki 

inwestycyjne 
wieloletnie 

przewidziane do 
realizacji w 2011 

r. 

Planowane wydatki inwestycyjne roczne 

Jednostka organizacyjna 
realizująca zadanie lub 
koordynująca program       

Nr Umowy data zawarcia 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

rok 
budżetowy 

2011 
(8+9+10+11

) 

w tym źródła finansowania 

dochody 
własne 

j.s.t. 

kredyty 
i pożyczki 

środki 
pochodząc

e 
z innych  
źródeł* 

środki 
wymienion

e 
w art. 5 

ust. 1 pkt 2 
i 3 u.f.p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zadania inwestycyjne roczne   

1. 600 60016 6050 

Wykonanie 
dokumentacji na 
przebudowę 
nawierzchni drogi 
Międzylesie- Ruś 
Mała 

         40 000            40 000           UG Ostróda 

2. 600 60016 6050 

Zakup wiaty 
przystankowej i 
utwardzenie 
nawierzchni w m. 
Lubajny 

          5 970             5 970           UG Ostróda 

3 926 92601 6050 

Budowa kompleksu 
sportowo-
rekreacyjnego w 
ramach programu " 
Moje Boisko- Orlik 
2012" w  
miejscowości 
Samborowo Gmina 
Ostroda. 

    1 270 000          337 000            933 000       

UG Ostróda        Umowa nr 
2011/0437/0539/UDOT/DIS/
BK z dnia 12.09.2011 - 
dotacja na dofinansowanie 
budżet państwa- 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki 

4 754 75412 6050 

Rozbudowa i 
remont Remizy 
Strażackiej OSP 
Pietrzwałd 

         30 000            10 000              20 000       

UG Ostróda             Umowa 
nr OB.-3042.39.11 z dnia 
07.04.2011 - Zarząd 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 

5 926 92605 6060 
Zakup kosiarki 
samojezdnej dla 
sołectwa Tyrowo 

          5 810             5 810           UG Ostróda 
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6 754 75412 6060 

Zakup nowego 
lekkiego 
samochodu 
ratownictwa 
technicznego 4X4 
dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  
Ornowie 

       150 000            50 000          100 000         UG Ostróda 

8 600 60016 6050 

 Budowa  
kanalizacji 
deszczową na ulicy 
Bursztynowej w m. 
Wałdowo 

       236 121            90 000              146 121     

UG Ostróda            Umowa 
nr 00148-6921-
UM1400048/11z dnia 
20.06.2011r. PROW- 
Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 

9 900 90019 6050 

Wykonanie 
instalacji 
monitoringu 
głównych 
przepompowni 
ścieków w 
Kajkowie, Starych 
Jabłonkach i 
Lubajnach  

         42 000            42 000           UG Ostróda 

10 900 90019 6060 

zakup pompy 
ściekowej do 
głównej 
przepompowni 
ścieków w 
Kajkowie 

         32 000            32 000           UG Ostróda 

11 750 75023 6050 
Adaptacja 
poddasza i sali 
sesyjnej 

       195 000            195 000         UG Ostróda 

          
Zadania Inwestycyjne 
wieloletnie 

          

1 
010 
900 

01010 
90019 

6050 
6057 
6059 

Porządkowanie 
gospodarki wodno- 
ściekowej w 
aglomeracji 
Samborowo 
poprzez budowę 
kanalizacji 
sanitarnej i sieci 
wodociągowej 

            7 677 089            406 500       1 870 723         5 399 866     

UG Ostróda            Umowa 
nr UDA-RPWM.06.01.02-
28-010/09-00 z dnia 
27.11.2009r. RPO -
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie 

2 
010 
900 

01010 
90019 

6050 
6057 
6059 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej, 
deszczowej i sieci 
wodociągowej w m. 
Lubajny i Nowe 
Siedlisko etap II 
oraz Zwierzewo 
etap I 

            2 474 194            247 600     
 568 000        
858 413  

       800 181     

UG Ostróda            Umowa 
nr 00054-6921-
UM1400072/09 z dnia 
18.01.2010r. PROW -
Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 

3 
010 
900 

01010 
90019 

6050 

Rozbudowa SPC w 
m. Wysoka Wieś 
oraz SUW w m. 
Pietrzwald 

                10 000              10 000           UG Ostróda 

4 010 01010 6050 

Rozbudowa 
kanalizacji 
sanitarnej w m. 
Wysoka Wieś eatp 
III 

              150 000            150 000           UG Ostróda 

5 010 01010 6050 

Porządkowanie 
gospodarki wodno- 
ściekowej w 
aglomeracji 
Ostróda etap I / 
sieć kanalizacyjna 
tłoczno-
grawitacyjna 
Szafranki-Morliny - 
oczyszczalnia 
ścieków Tyrowo 
tzw. Opaska 
Ostródy wraz z 
siecią 
wodociągową 
Szafranki- Morliny/ 

                20 900              20 900           UG Ostróda 
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6 010 01010 6050 

Porządkowanie 
gospodarki wodno- 
ściekowej w 
aglomeracji 
Ostróda etap II 
/sieć kanalizacyjna 
tłoczna 
przepompownia 
Lubajny- Kajkowo- 
Szafranki tzw. 
Opaska Ostródy 
wraz z kanalizacją 
wsi Górka, 
Lipowiec, Worniny/ 

                19 030              19 030           UG Ostróda 

7 010 01010 6050 

Porządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej w 
aglomeracji 
Ostroda etap III / 
sieć kanalizacyjna 
tłoczno-
grawitacyjna w m. 
Lichtajny, Ornowo 
oraz Ruś Mała i 
Ostrowin wraz z 
budową sieci 
wodociągowej/ 

                20 000              20 000           UG Ostróda 

Razem           10 371 213       2 006 901       1 486 810       3 592 136          953 000       6 346 168       

Ogółem                                 12 378 114               

            

            

*
)
 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego        

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11      

 

13) Czy zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności , na okres dłuższy niż 6 

miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup 

(cesja) wierzytelności? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: tak, posiada zgodnie z częścią D sprawozdania RbZ. 

14) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych. 

15) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty 

do działalności bieżącej w spółce kapitałowej , w której ma udziały? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie zamawiający nie ma zawartych ww. umów. 

16) Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje 

na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w 

szczególności w okresie wieloletnim  (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki 

kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz 

koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie zamawiający nie posiada ww. zobowiązań. 

17) Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem 

założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia 

zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem 

założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia 

zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony 

18) Czy Zamawiający  zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów akcji w spółkach kapitałowych z 

zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back-BSB? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie. 

19) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych 

zobowiązań  (np. ZUS i inne)? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie posiada zobowiązań wymagających podpisania ugody 
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20) Czy Zamawiający ma podpisane  umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek 

spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie zawarł ww. umów 

21) Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)- jesli tak 

prosimy o podanie informacji w zakresie: aktualne zobowiązanie/zadłużenie; termin ostatecznej spłaty; 

harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty; przedmiotu (inwestycji) finansowania 

objętych wykupem wierzytelności? 

Odpowiedź: nie 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że sprawozdania: 

 Rb-Nds, Rb-Pdp, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 i Rb-28 na dzień 31.12.2009 

 Rb-Pdp, Rb-27 i Rb-28 na dzień 31.12.2010  

 Rb-N, Rb-27, Rb-28 na dzień 30.06.2011 

 Rb-27 i Rb-28 na dzień 30.09.2011 

 Rb-Nds za III kwartał 2011 

 Rb-Z za III kwartał 2011 

 Rb-27S za III kwartał 2011 

 Rb-28S za III kwartał 2011 

 Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 

Zostały dodane w zakładce finanse i budżet na stronie internetowej www.bip. gminaostroda.pl 

 

 


