Bobowa, 2011.12.01
RIiGK 271.13.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
RIiGK 271.13.2011 . Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Bobowa”
Pytania.

W związku z ogłoszonym w dniu 29 listopada 2011 roku przetargiem nieograniczonym na
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Bobowa zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest z
uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do
państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa?
2. Czy w związku z powyższym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik
poziomu zadłużenia i obsługi długu?
3. Czy poziom bieżącego lub prognozowanego wskaźnika zadłużenia Gmina w okresie
badanym lub prognozowanym przekracza 60% z uwzględnieniem:
3.1.zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6
miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z termin płatności dłuższym niż
pół roku,
3.2.leasingów,
3.3.umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty
do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udział,
3.4. zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno – prawne, koncesje na roboty
budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza,
w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do
działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesieniu jej kapitału zakładowego czy
też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty
budowlane lub usługi):
3.4.1. gwarancji i poręczeń, factoringu, innych umów, z których wynika obowiązek
spełnienia świadczeń w szczególności pieniężnych
3.4.2. przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia na podmiocie, dla którego
była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem
spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której
Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
3.4.3. przyjętych zobowiązań z kredytów i pożyczek – nie klasyfikowanych jako
zadłużenie ujmowane do długu publicznego,
3.4.4. umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych
z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. Transakcja buy-sell-back-BSB),
3.4.5. ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych
zobowiązań (np. ZUS i inne)
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Odpowiedzi na Pytania.
Ad1. Tak
Ad.2. Nie
Ad.3 Nie

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

Kierownik Zamawiającego
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