Numer sprawy 129/2013
Dynów, 2013-08-01

Do oferentów uczestniczących w przetargu
-wszyscy-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3

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

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
	Wyjaśnienie różnicy pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-NDS za 06.2013 r. (dochody ogółem na 2013 r: 19.348.218,32) a ostatnim WPF z dnia 26.06.2013 r. (dochody ogółem 19.233.918,32 PLN) – proszę o ostatnią zmianę (zmiany) do uchwały budżetowej, która wprowadziła różnicę pomiędzy WPF z 26.06.2013 r. a sprawozdaniem Rb-NDS za II kw. 2013,

Wyjaśnienie wymagalnych zobowiązań: 3.540,19 PLN na 03.2013 r., 514,56 PLN na 06.2013 r. – z jakiego tytułu, wobec jakiego podmiotu,
Uzasadnienie dla planowanych dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2013-2019 wobec niskich wykonań w 2011 i 2012 r. – jakie nieruchomości są planowane do sprzedania, czy zostały wycenione, czy były podejmowane próby ich sprzedaży w przeszłości, 
Wyjaśnienie planowanego spadku wydatków bieżących o 1% w 2013 r. oraz o 3% w 2014 r. (na podstawie danych zawartych w WPF z 26.06.2013 r.) wobec wzrostu tej pozycji budżetu o 4% w 2011 r. i 2% w 2012 r. (proszę o dokładny zakres i kwoty planowanych redukcji, czy być może zakładana jest likwidacja szkoły, zwolnienia nauczycieli, inne wymierne ograniczenia w wydatkach)

Odpowiedzi

Ad.1. Różnica zarówno w wysokości dochodów, jak i wydatków wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu na koniec I półrocza 2013 r. Zamiany zostały wprowadzone na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających wysokość dotacji na zadania własne i zlecone oraz wydatków z nimi związanych na podstawie decyzji dysponentów środków budżetowych.
Ad.2. Wykazane w sprawozdaniach zobowiązania wymagalne dotyczą bieżącej działalności gminy i wynikają z faktu przesyłania faktur przez kontrahentów po terminie ich płatności.
Ad.3. Gmina posiada majątek, który przeznaczony jest do sprzedaży (budynki, działki gruntowe). Do sprzedaży przeznaczony jest m. in. młyn gospodarczy w miejscowości Harta, którego gmina podejmowała już próbę sprzedaży.
Ad.4. Poziom wydatków bieżących różni się w poszczególnych latach w związku z realizacją przez gminę m. in. tzw. miękkich projektów finansowych ze środków UE i w każdym roku jest różny, co nie zmienia też faktu, że muszą zostać podjęte skuteczne działania w zakresie m. in. restrukturyzacji sieci szkół, czy stopnia ich organizacji w związku z niżem demograficznym. Decyzje w powyższym zakresie nie zostały (na dzień dzisiejszy) jeszcze podjęte przez organa gminy.
Ponadto Zamawiający zmienia SIWZ poprzez wprowadzenie Załącznik nr 44 - Uchwała WPF sXXIInr123r2013 z 26 czerwca 2013

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2013-08-09 do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12:10. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.






____________________________________
Adam Chrobak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

