Numer sprawy 129/2013
Dynów, 2013-07-26

Do oferentów uczestniczących w przetargu
-wszyscy-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 129/2013. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego do wysokości 2 333 332,50 PLN o zmiennej stopie oprocentowania na spłatę zobowiązań Gminy Dynów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania Firma 1

	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. – TAK
Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, do wysokości zgodnej z procedurami wyłonionego w postępowaniu banku . Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. – NIE

Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”,
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. – Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy powyższego zapisu.
Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): - NIE
	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): - NIE
	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. - NIE
	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. – NIE
	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): - NIE
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). – NIE
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):  0,00 tyś PLN
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  0,00 tyś PLN
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  0,00 tyś PLN
- 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):  0,00 tyś PLN
- 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):  0,00 tyś PLN










	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):  399,17 tyś PLN
- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):  272,08 tyś PLN
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0,00 tyś PLN
- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0,00 tyś PLN
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): 48,23 tyś PLN
Prosimy o podanie wykazu podmiotów powiązanych z Gminą kapitałowo i organizacyjnie, z podaniem ich pełnej nazwy, adresu i numeru REGON – Brak takich podmiotów
Prosimy o doprecyzowanie terminów spłat rat kapitałowych i odsetkowych ze szczególnym wskazaniem terminu pierwszej raty odsetkowej, pierwszej raty kapitałowej, terminu ostatecznej spłaty kredytu. – Kapitał i odsetki płatne w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał. Termin płatności pierwszej raty odsetkowej to 31-03-2013. Termin płatności pierwszej raty kapitałowej to 31-03-2015. Termin ostatecznej spłaty kredytu to 31-12-2019.
Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie wypłacony jednorazowo w pełnej wysokości. 31 sierpnia 2013r. wypada w dzień nie będący dla banku dniem roboczym, w związku z tym prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu. – Kredyt będzie wypłacony jednorazowo w pełnej wysokości w dniu 30-08-2013
Czy  jeżeli data spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień nie będący dniem roboczym dla banku to Zamawiający zgadza się by termin spłaty uważać za zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty określonym w umowie?  Jeżeli nie, to prosimy o podanie alternatywnego zapisu precyzującego postępowanie w przypadku dni wolnych. - Ostatni dzień roboczy przed terminem spłaty.
Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż objęta niniejszym zamówieniem (…) – W sekcji III opis przedmiotu zamówienia jest błędny zapis
Jest -
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż objęta niniejszym zamówieniem oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat, prowizji).”
Powinno być –
„Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat, prowizji).”
Kwoty zaangażowań – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:




czerwiec 2013
Lp.
Nazwa podmiotu
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)
Waluta zadłużenia
Typ długu  (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)
Data zawarcia umowy
Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji
Data całkowitej spłaty
1
Bank Spółdzielczy w Dynowie
PLN
kredyt
06-12-2010
2 333 332,50 PLN
-
05-12-2016

	


















Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
- Zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP – Zdaniem zamawiającego te dokumenty nie są niezbędne do przygotowania oferty
- Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania Gminy ( zaświadczenie o wyborze Wójta, uchwała o powołaniu Skarbnika - Zdaniem zamawiającego te dokumenty nie są niezbędne do przygotowania oferty
- Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kwartał 2013r. – Załączono do SIWZ jako, załączniki nr od 36 do 40
- Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań finansowych – Nie było
- Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok bieżący – Dołączono do SIWZ jako załącznik nr 41
- Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej - Dołączono do SIWZ jako załącznik nr 42

Pytania Firma 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronach internetowych lub przesłanie faksem, następujących dokumentów i informacji:
	Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 30.06.2013r., terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami, - jak w odpowiedzi na pytanie nr 18 Firmy nr 1
	Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań - Brak
Sprawozdania RB-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27, Rb-28 oraz RB-PDP za I półrocze 2013r. - jak w odpowiedzi na pytanie nr 19 Firmy nr 1, Sprawozdania roczne RB-PDP za 2011 i 2012 rok są załączone jako załączniki nr 20 i 21.

	Opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013. - jak w odpowiedzi na pytanie nr 19 Firmy nr 1
	Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę przedmiotowego kredytu w wysokości 2 333 332,50 zł. w dokumentacji uchwała na inną kwotę, jak zbilansuje się budżet. – W 2013 roku spłacono dwie raty kredytu, więc kwota mniejsza.
	Opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu w kwocie 2 333 332,50. zł, w dokumentacji opinia na inną kwotę - dlaczego? – j.w.
	Doprecyzowania harmonogramu spłaty kredytu w 2014 r. Czy mają być spłacane tylko odsetki kwartalnie? – TAK w 2014 roku tylko odsetki kwartalne.
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej, - TAK
	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. - NIE
	Planowane i realizowane inwestycje wraz z wysokością nakładów poniesionych i do poniesienia źródła finansowania w tym:
- Przedmiot inwestycji /przedmiot zakupu inwestycyjnego
- Opis i cel inwestycji /przedmiotu zakupu inwestycyjnego
- Całkowita wartość wydatków na cele inwestycyjne
- Okres realizacji inwestycji (w tym planowany okres zakończenia inwestycji)
- Aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji
- Źródła finansowania wydatków na cele inwestycyjne.
Dołączono do SIWZ jako załącznik nr 43 wykaz realizowanych inwestycji w 2013 roku.
11. Zobowiązania i należności wymagalne, czego dotyczą i czy są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
Stan zobowiązań i należności wymagalnych ujęty jest w sprawozdaniach statystycznych Rb, natomiast w WPF ujęte tylko te dane, których ujęcia prognoza wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


____________________________________
Adam Chrobak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

