
Rozogi, dn. 2020-05-18 

                       

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Znak sprawy: PF.271.1.2020 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa 

udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w 2020 roku” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :   

 

Zapytanie nr 2 

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?  

Odp. na wekslu nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 

2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata 

Skarbnika?  

Odp. Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na umowie kredytowej i na deklaracji   

wekslowej. 

3. 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.  

- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy  

 o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;  

- jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie  

realizowana i z jakich źródeł.  

Odp. Założone dofinansowanie z UE  na zadania inwestycyjne wynika z zawartych umów: 

a) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych na 

terenie gminy Rozogi” zawarta umowa na wartość 1.340.715,00zł w tym 

dofinansowanie z UE  837.244,62zł, 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark –Rozogi od km.28+200 do km 

29+200 w m. Klon” zawarta umowa na wartość 2.759.785,54 zł w tym 

dofinansowanie z UE na kwotę 1.756.051,00zł, 

c) „Inwestycje w OZE w gminie Rozogi” zawarta umowa na wartość  898.280,10zł w 

tym dofinansowanie z UE na kwotę  620.762,67zł. 

4. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych?  



Odp. Na rachunku gminy Rozogi nie ciążą zajęcia egzekucyjne.  

5. 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?  

Odp. W ciągu  ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w gminie Rozogi program 

postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa 

za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na 

wniosek banków?  

Odp. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec gminy Rozogi za 

pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na 

wniosek banków. 

           

           Wójt Gminy  

/-/ Zbigniew Kudrzycki 


