Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 10 471 064,43 PLN

Czernichów, dnia 2019-05-28
Znak pisma: FB.271.1.2019

WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kredyt bankowy długoterminowy
w wysokości 10 471 064,43 PLN; Nr sprawy: FB.271.1.2019.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawcy dotyczących przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.)
udziela następujących odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ (poprzez dodanie załączników nr 26, 27 i 28 do
SIWZ):
Pytanie 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu załączonym do pisma.
Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 27 do SIWZ - Formularz
klienta.
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego
ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy, jeżeli nie to prosimy o podanie
definicji, jaką Jednostka zaakceptuje?
Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego
ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u Wykonawcy.
Pytanie 3: Przewidując zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych, czy Zamawiający przewiduje tzw.
„ratę balonową” tj. spłatę całości kapitału na koniec okresu kredytowania?
Odpowiedź 3: Nie.
Pytanie 4: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedłożenie
pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?
Odpowiedź 4: Tak.
Pytanie 5: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne /jeżeli
tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.
Odpowiedź 5: Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne.
Pytanie 6: Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe /jeżeli nie, prosimy
o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie: kwoty, terminy opóźnień/?
Odpowiedź 6: Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo.

Pytanie 7: Prosimy o informacje dotyczące posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,
powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych
podmiotów) oraz informacji na temat kondycji finansowej tych podmiotów na koniec 2018 r. ( w formie:
sprawozdania finansowego lub podania podstawowych wielkości tj.: przychody ze sprzedaży, wynik ze
sprzedaży, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, kapitał własny, suma bilansowa, aktywa
trwałe).
Odpowiedź 7: Nie posiadamy udziałów, a także akcji spółek prawa handlowego.
Pytanie 8: Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w banku aktualne
zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów?
Odpowiedź 8: Tak.
Pytanie 9: Prosimy o wykaz (zestawienie) zawartych przez Jednostkę umów wsparcia
z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia i zadłużenia podmiotu zabezpieczonego
umową wsparcia.
Odpowiedź 9: Gmina nie posiada zawartych umów wsparcia.
Pytanie 10: Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego
zobowiązań o charakterze kredytowym tj. leasing, faktoring, wykup wierzytelności oraz udzielonych przez
Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: nazwa podmiotu, kwota z umowy, aktualne zadłużenie, okresu
obowiązywania transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty.
Odpowiedź 10: Informacja o zadłuzeniu z tytułu zawartych umow kredytow i pozyczek, gwarancji oraz
udzielonych poręczen na dzien 30.04.2019 r. stanowi zał. nr 11.
Pytanie 11: Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów: opinie RIO w zakresie: wykonania budżetu
za 2017r., 2018r.
Odpowiedź 11/Modyfikacja 1:
1) Uchwała S.O.II/423/30/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy Czernichow za rok 2018 wraz informacją o stanie mienia Gminy Czernichow na
dzien 31 grudnia 2018 r. stanowi zał. nr 24.
2) Zamawiający modyfikuje tresc SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 28 do SIWZ - Uchwała SO.III423/49/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia
27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budzetu Gminy
Czernichow za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czernichow na dzien 31 grudnia
2017 r.
Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie terminu złożenia i otwarcia ofert – dzień 20.06.2019 r. jest dniem
wolnym od pracy.
Odpowiedź 12/Modyfikacja 2: Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału II ust. 4, który przyjmuje
brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r., o godzinie 12:30.
Modyfikacja 3: Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału III, który przyjmuje brzmienie:
III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty nalezy składac do dnia 24.06.2019 r. do godziny 12:00, zgodnie z zapisem ust. 2 Rozdziału II
SIWZ.
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2.

Oferty zostaną otwarte w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 12:30, zgodnie z zapisem ust. 4 Rozdziału II
SIWZ, w siedzibie Zamawiającego (32-070 Czernichow, ul. Gminna 1), sala konferencyjna.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Modyfikacja 4: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 26 do SIWZ - Opinia
RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 10 471 064,43 zł zaciąganego
w 2019 r. przez Gminę Czernichów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu na 2019 rok.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Zastępca Wójta
mgr Maciej Gędłek

Sporządzono 1 egz.:
1 egz. - A/a.
Przesłano mailem do Wykonawców i Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
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