Polska Cerekiew, dnia 01-06-2012r.
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel. 774801460, faks 774801489
ZP 271.3.2.2012

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nr ZP 271.3.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich
treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.
Część I
1. Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona
kontrasygnata Skarbnika.
Odp.:
Tak.

2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji
zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na
oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.
Odp.:
Tak.

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.
a) 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.:
Tak. Całkowita wartość inwestycji zawarta umowie z UMWO wynosi 16 831 126,22 zł
brutto.

4. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia
egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys.
PLN):
Odp.:
Nie.

5. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach.
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Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odp.:
Nie.

6. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był
program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Odp.:
Nie.

7. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec
Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia
w bankach.
Odp.:
Nie.

8. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS
lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i
US (w tys. PLN
Odp.:
Nie.

9. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o
nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odp.:
Nie.

10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys.
PLN):
Odp.:
Do wyczytania ze sprawozdań budżetowych zawartych na stronie BIP urzędu.

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys.
PLN):
Odp.:
Do wyczytania ze sprawozdań budżetowych zawartych na stronie BIP urzędu.

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z
budżetu państwa (w tys. PLN):
Odp.:
Do wyczytania ze sprawozdań budżetowych zawartych na stronie BIP urzędu.

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z
innych źródeł (w tys. PLN):
Odp.:
Do wyczytania ze sprawozdań budżetowych zawartych na stronie BIP urzędu.
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11. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań
realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku
bieżącego z podziałem na:
- wartość zawartych umów (w tys. PLN):
Odp.:
Nie dotyczy treści SIWZ .

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w
bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
Odp.:
Nie dotyczy treści SIWZ .

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys.
PLN):
Odp.:
Nie dotyczy treści SIWZ .

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w
bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
Odp.:
Nie dotyczy treści SIWZ .

12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że
JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów
umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych
w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odp.:
Nie.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków
pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?
Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI
pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast
zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat
finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji.
Odp.:
Nie.

14. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI,
w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI,
prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu
oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej:
a. Nazwę przedsięwzięcia,
b. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,
c. Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli
Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,
d. Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji
(tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),
e. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto;
f. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:
- Środki własne,
- Kredyt,
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- Dotacja UE,
- Inne (jakie?),
g. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków
trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?
h. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy
oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad
raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?
Ta część kredytu, która służy finansowaniu deficytu budżetowego nie związanego z
realizacją inwestycji nie może zostać objęta finansowaniem ze środków EBI.
Odp.:
Nie dotyczy.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści umowy kredytowej o
następujące zapisy dotyczące możliwości udostępnienia danych zgromadzonych w
Systemie Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków
Polskich z siedziba wWarszawie ul. Kruczkowskiego 8:
1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia
2010r. o udostepnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U.Nr 81, poz. 530, z późn. Zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w
nich określonym,
2) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z
późn. zm.),
3) innym instytucjom ustawowo upoważnionym z związku z wykonywaniem przez nie
czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 2.
Odp.:
Nie.

15. Bank ………… zwraca się z prośba o udostępnienie dokumentów wymienionych na
str. 5 (pkt. 16) niniejszego Formularza z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy
zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego. Udostępnienie
ww. dokumentów pozwoli Bankowi na złożenie oferty konkurencyjnej co leży w interesie
publicznym ze względu na zwiększenie konkurencji.
Jednocześnie Bank zwraca się z prośba o przedłużenie terminu składania ofert do
dnia 12.06.2012r. ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy otrzymanych
dokumentów.
Odp.:
Dokumenty zamieszczono na stronie internetowej urzędu. Termin składania ofert nie
zostaje zmieniony.

16. Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów
1. Sprawozdanie szczegółowe Rb-27S , Rb-28S , Rb-N, Rb-Z na 12.2011r.
2. Sprawozdanie szczegółowe Rb-27S , Rb-28S , Rb-N, Rb-Z na 03.2012r.
3. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2011r.
Odp.:
Dokumenty zamieszczono na stronie internetowej urzędu.
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Część II

1. Sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za lata 2010 i 2011.
Odp.:
Nie dotyczy treści SIWZ .

2. Opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2010 r. i 2011 r.
Odp.:
Dokumenty zamieszczono na stronie internetowej urzędu.

3. Opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, a jeśli taka opinia
nie została jeszcze wydana, czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem
zawarcia umowy kredytu było przedłożenie przez Zamawiającego
pozytywnej (bez uwag) opinii RIO.
Odp.:
Powyższy dokument zostanie przedłożony do umowy z bankiem - wykonawcą
wyłonionym w drodze niniejszego postępowania przetargowego.

4. Ze względu na brak w uchwale budżetowej określenia co stanowić będzie
zabezpieczenie spłaty kredytu oraz okresu kredytowania należy przedstawić
Uchwałę Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu z uwzględnieniem
zabezpieczenia spłaty kredytu i okresu kredytowania.
Odp.:
Dokument zamieszczono na stronie internetowej urzędu.

5. Dokumentów: Regon, NIP, uchwały o powołaniu skarbnika gminy, Uchwały o
powołaniu wójta gminy.
Odp.:
Powyższy dokument zostanie przedłożony do umowy z bankiem - wykonawcą
wyłonionym w drodze niniejszego postępowania przetargowego.

6. Informacji czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zabezpieczenia
kredytu w formie weksla wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o
poddaniu się egzekucji czy dokumenty te będą opatrzona kontrasygnatą
skarbnika gminy?
Odp.:
Brak zawartych umów.

7. Informacji na temat zawartych umów O partnerstwie publiczno-prywatnym.
które maja wpływ na poziom długu publicznego,
Odp.:
Brak zawartych umów.

8. Informacji na temat zawartych umów sprzedaży, w których cena jest płatna w
ratach,
Odp.:
Brak zawartych umów.

9. Informacji na temat zawartych umów leasingu zawartych z producentem lub
finansującym w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na
korzystającego z rzeczy,
Odp.:
Brak zawartych umów.

10. Informacji na temat emisji papierów wartościowych, których zbywalność jest
ograniczona,
Odp.:
Brak.

11. Informacji na temat czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu
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wierzytelności (forfaiting, e-financinq) w następującym zakresie:
- aktualne zobowiązanie (zadłużenie)
- termin ostateczne] spłaty
- harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie,
kwartalnie, rocznie, etc.)
- przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
Odp.:
Brak zobowiązań.

12. Informacji czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach - jeśli tak,
proszę o podanie nazwy podmiotów, numerów REGON, wartości i ilości udziałów,
Odp.:
Gmina nie posiada udziałów w innych podmiotach.

13. Informacji, iż Zamawiający potwierdza, iż ostateczny termin uruchomienia
kredytu upłynie w dniu 31.12.2012r.
Odp.:
Tak.

14. W nawiązaniu do SIWZ ust.6 pkt 6.1. ppkt 2 czy Zamawiający wyraża zgodę, rat,
do oferty zostać dołączony zamiast oryginału pełnomocnictwa odpis wierzytelny
pełnomocni potwierdzony notarialnie? ,
Odp.:
Tak.

15. Z uwagi na brak dokumentów pozwalających w tak krótkim czasie
przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej gminy zwracamy się z wnioskiem
o wydłużenie okresu składania ofert co najmniej do 15 czerwca 2012r.
Odp.:
Termin składania ofert nie zostaje zmieniony.

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin
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