
Nowe Ostrowy, 2012.10.12. 

 
Dotyczy sprawy Nr ZP 341/08/2012 

 

 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 750 000 zł. dla  

   Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający-Gmina 

Nowe Ostrowy udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 11.10.2012 r. 

oraz udostępnia wskazane niżej dokumenty: 

 

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, 

Odpowiedź: 

Skan w załączeniu 

 

2. Sprawozdanie roczne za 2011 rok Rb-NDS, Rb-N, Rb-27S i Rb-28s, 

Odpowiedź: 

Skan w załączeniu 

 

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

Odpowiedź: 

Jest zamieszczona jako załącznik nr 8 do siwz 

 

4. Opinie RIO w sprawie 

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 i 2011 rok, 

- projektu uchwały budżetowej na 2012 rok i możliwości sfinansowania deficytu budżetu, 

- możliwości spłaty kredytu 

Odpowiedź: 

Są zamieszczone jako załączniki do siwz. 

 

Wykonawca zwraca także się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej lub przesłanie na 

wskazany adres kopii podpisanych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Gminy następujących dokumentów i informacji: 

1. Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na 

dzień 31.12.2011 r. i 30.09.2012 r. terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z 

podpisanymi umowami. 

Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym 

pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 30.09.2012 r. 

 

Odpowiedź: 
l.p. kredytodawca rodzaj 

transakcji 

kwota 

udzielona 

w tys. 

waluta zadłużenie 

ogółem w 

tys. 

kapitał odsetki data 

początkowa 

data 

zakończenia 

1 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 200 PLN 60 60 0 18.12.2007 31.10.2013 

2 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 1302 PLN 919 868 51 09.06.2009 31.10.2015 

3 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 220 PLN 185 178 7 04.11.2010 31.10.2014 

4 BGK w 

ŁODZI 

pożyczka 979 PLN 863 839 24 29.03.2010 22.02.2012 

 Forma zabezpieczenia: weksle In blanco 



Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na 

dzień 30.09.2012r., terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi 

umowami. 

l.p. kredytodawca rodzaj 

transakcji 

kwota 

udzielona 

w tys. 

waluta zadłużenie 

ogółem w 

tys. 

kapitał odsetki data 

początkowa 

data 

zakończenia 

1 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 200 PLN 60 60 0 18.12.2007 31.10.2013 

2 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 1302 PLN 740 706 34 09.06.2009 31.10.2015 

3 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 220 PLN 140 136 4 04.11.2010 31.10.2014 

4 BGK w 

ŁODZI 

pożyczka 1670 PLN 1720 1670 50 30.03.2012 31.03.2013 

5 BGK w 

ŁODZI 

pożyczka 181 PLN 191 181 10 28.05.2012 31.03.2013 

6 WFOŚiGW 

w ŁODZI 

pożyczka 174 PLN 180 174 6 06.07.2012 31.10.2016 

 

2. Wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacji na inwestycje) wg stanu na 30.09.2012 r. oraz 

planowanych na rok 2013, 

Odpowiedź: 

Otrzymane dotacje do 30.09.2012 r. – 2.260.940,55 zł  w tym na inwestycje – 508.693,70 zł 

Na 2013 rok Gmina nie otrzymała jeszcze decyzji o planowanych dotacjach. 

 

3. Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). 

Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie korzysta. 

 

4. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy 

udział w kapitale podmiotu oraz numery regon), 

Zamawiający nie posiada udziałów/akcji. 

 

5. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań, 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu In 

blanco i deklaracji wekslowej, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

7. Czy Zamawiający przewiduje złożenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku 

Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje. 

 

8. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni) zaświadczenie z ZUS i US. 

Odpowiedź: 

Zaświadczenia zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy. 

 

 



9. Planowane i realizowane inwestycje wraz z wysokością nakładów poniesionych i do poniesienia 

źródła finansowania. 

Odpowiedź: 

 

inwestycja termin 

rozpoczęcia 

termin 

zakończenia 

nakłady 

poniesione 

[zł] 

do 

poniesienia 

[zł] 

źródła 

finansowania 

Remonty dróg 

gminnych 

30.08.2012 20.10.2012 16000 990000 środki własne 

budowa kotłowni 

na paliwo stałe do 

budynku szkoły 

w msc. Ostrowy 

24.09.2012 24.11.2012 4000 282000 kredyt 

budowa boiska 

wielofunkcyjnego 

typu Orlik 

29.06.2012 31.10.2012 385000 656000 dotacje, kredyt 

 

10. Wykaz jednostek organizacyjnych (zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, komunalne osoby 

prawne) 

Odpowiedź: 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach, Szkoła Podstawowa w Imielnie, Gimnazjum w Ostrowach, 

Gminne Przedszkole w Ostrowach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 

ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z 

późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę 

na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu 

umowy kredytowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość 

oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

13. Czy zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie 

odsetkowym przy założeniu że rok liczy 365 dni? 

Odpowiedź: 

Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą  

   płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do  

   celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni. 

 

14. Dane charakteryzujące Gminę   

 Rok bieżący (Y) Rok ubiegły (Y-1) 

Liczba ludności: 3773 3864 

w tym ludność: - miejska 0 0 

 - w wieku 

przedprodukcyjnym 
 

689 

 

737 

 - w wieku 

produkcyjnym 
 

2620 

 

2652 

 

 

 



 Rok bieżący (Y) Rok ubiegły (Y-1) 

LicLiczba podmiotów gospodarczych na 

terenie jednostki  

  

Odpowiedź: 

Gmina nie posiada danych dot. podmiotów gospodarczych. 

 

15. Czy jednostka jest uzależniona od jednego pracodawcy / branży? 

 - tak  X - nie 

 

Liczba sołectw: 16  

 

16. Struktura zatrudnienia w % : Gmina nie 

posiada danych 

 

- przemysł  

- budownictwo  

- handel  

- rolnictwo  

 

Rozmiary bezrobocia (%)   -    

 -rosnące   - malejące 

 

Rozmiary bezrobocia w regionie (%)  

Odpowiedź: 

        Gmina nie posiada danych. Dane te są dostępne na stronie PUP Kutno. 

 

Infrastruktura społeczna (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 placówki oświatowe i kulturalne (publiczne i 

niepubliczne szkoły podstawowe /gimnazja /... , kina, 

teatry …) 

Na terenie JST znajdują się: dwie 

szkoły podstawowe, gimnazjum, 

przedszkole gminne 

 obiekty sportowo-rekreacyjne (publiczne i niepubliczne 

baseny, stadiony, hale,…) 

 

Boisko LKS Ostrovia 

 opieka zdrowotna i socjalna (publiczne i niepubliczne 

żłobki / przedszkola, domy opieki, domy dziecka, 

szpitale) 

 

Przedszkole Gminne 

 

Infrastruktura techniczna (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 sieć wodociągowa (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

78 km/100% 

 sieć kanalizacyjna (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

7,2 km/6,25 % 

 sieć gazowa (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

brak 

 sieć telefoniczna (odsetek sołectw korzystających z łączy) 100% 

 infrastruktura drogowa (łączna długość dróg) 85,8 km 

 

Ochrona środowiska (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 oczyszczalnie ścieków (liczba) Jedna oczyszczalnia ścieków 

komunalnych, 226 przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 wysypiska śmieci (liczba, stan) brak 

 zagrożenie klęskami ekologicznymi Nie dotyczy 

 inne  

 



Atrakcyjność turystyczna 

 obiekty interesujące z punku widzenia turystycznego Dostępne na stronie 

www.noweostrowy.pl 

 walory uzdrowiskowe (specyficzny mikroklimat, źródła 

wód mineralnych, …) 

 

Brak 

 inne  

 

Inne istotne informacje o jednostce  

Dostępne na stronie www.noweostrowy.pl 

 

 

17. Planowane wykorzystanie środków unijnych, aktualnie prowadzone postępowania. 

Odpowiedź: 

W 2012 roku – 3000 tys. zł.  

Prowadzone postępowania w PROW 2007-2013 

1. Przebudowa SUW na terenie gm. Nowe Ostrowy i Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gm. Nowe Ostrowy 

2. Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. 

Imielno 

3. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy. 

4. Nowa szansa. 

 

18. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby 

podpisujące ofertę kopii aktualnego odpisu z KRS oraz pełnomocnictw osób składających ofertę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby 

podpisujące ofertę kopii aktualnego odpisu z KRS oraz pełnomocnictw osób składających ofertę. 

 

 

Wójt Gminy 

 /-/ Zdzisław Kostrzewa 


