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Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: ID/341//01/03/10  Rewal dnia: 2010-01-20 
 
 

        WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
do zapytań w sprawie zapisów SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Udzielenie kredytu w wysokości 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn. Realizacja 
Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (część drogowa oraz infrastruktura do 
obsługi parkingów) – znak ID/341/01/10 
 
Treść zapytań jest następująca : 
I. 

1. proszę o dostarczenie zestawienia zobowiązań kredytowych Gminy wg stanu na dzień 30.09.2009 r. z 
podziałem kwoty 25.464.036,89 PLN z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania, terminy spłaty oraz instytucji 
finansującej 

2.  Dotyczy  sytuacji finansowej Gminy:  
- z czego wynika tak wysoka dynamika dochodów w 2009 r. w relacji do 2008 r. (167%)?  
- z czego wynika zaplanowana spadkowa tendencja realizowanych dochodów począwszy od 2010 r.?  
- z czego wynika rozbieŜność danych na temat wysokości długu na koniec poszczególnych okresów 
zawartych w dokumencie "Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020", a Uchwałą 
RIO z dnia 10.12.2009 r.? Które dane są najbardziej aktualne? 

- z czego wynika rozbieŜność w pozycji "obciąŜenie roczne budŜetu" zawartej w dokumencie "Prognoza 
łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020" (4.750.000 PLN), a Uchwałą RIO z dnia 
10.12.2009 r.(4.050.000 PLN)? Które dane są najbardziej aktualne? 

- jaka jest data sporządzenia dokumentu "Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-
2020"?  
- czego dotyczą zobowiązania handlowe na koniec 09.2009 r. w wysokości 10.328.206,49 PLN?  

3. Jakie są dokładne źródła finansowania inwestycji w 2010 r.?  

4. Kto obecnie prowadzi bieŜącą Państwa rachunek?  

5. Proszę o podanie planowanej daty całkowitego wykorzystania kredytu w wysokości 5.010.000,0 PLN  

6. Proszę o dostarczenie opinii RIO z wykonania budzetu za rok 2007r. i 2008r. (lub dokładne wskazanie 
miejsca , gdzie ww. dokumenty znajdują się na stronie www.szczecin.rio.gov.pl) 

7. Z czego wynika rozbieŜność danych na temat wysokości długu na koniec 2008 r. oraz wysokości 
obciąŜenia rocznego budŜetu zawartych w dokumencie "Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy 
Rewal 2010-2020", a sprawozdaniem Rb-NDS oraz Rb-Z za 2008 r.? 
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II. 

 
 
Zamawiający odpowiada. 
I 
Ad.  
1.  
2.  1. Otrzymanie dofinansowania z Programu Operacyjnego UE. 
     2. Zmniejszająca się sprzedaŜ składników majątkowych. 
     3. Aktualne dane w Prognozie Łącznej kwoty długu publicznego … . 
     4. Patrz pkt 3 powyŜej. 
     5. Data sporządzenia dokumentu nie ma wpływu na prowadzone postępowanie. 
     6. Skan publikujemy w załączeniu niniejszego pisma 
3. Podatki, opłaty lokalne oraz sprzedaŜ składników majątkowych. 
4. BS Gryfice Oddział Rewal 
5. 30.06.2010 r. 
6. Skany publikujemy w załączeniu niniejszego pisma.  
7. Patrz pkt 3. 
   
II 
Ad. 
1. Przez rachunek bankowy Zamawiającego naleŜy rozumieć rachunek bieŜący. 
2. Wysokość i terminy transz zostaną określone przez Zamawiającego wg potrzeb inwestycyjnych .   
    Ostatnia transza przewidziana jest na 30.06.2010 r. 
3.  Zamawiający zmienia w punkcie  13.1.4 SIWZ datę WIBOR na: „ WIBOR 1 M na dzień 
14.01.2010r. = 3,64 %” 
  
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na 
stronie internetowej. 
 
 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 


