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.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronach internetowych lub przesłanie
na adres Banku kopii, podpisanych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania Gminy, następujących dokumentów i informacji:
1. Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring,
forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy,
2. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości,
procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon),
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na
wekslu in blanco i deklaracji wekslowej,
4. Czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego
w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu,
5. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni) zaświadczenia z ZUS i US,
6. 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.
7. Czy ww. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie podpisane do kwoty 150%
kwoty kredytu?
8. Czy wydatki inwestycyjne, które mają być realizowane z udziałem środków
zewnętrznych maja zagwarantowane dofinansowanie, tj. podpisane umowy.
9. Informacja nt. strat powodziowych poniesionych przez Gminę w 2010 r. i 2011 r.
i źródeł ich finansowania, (szacunkowe koszty remontów i inwestycji, które Gmina
poniesie w związku z usuwaniem strat).
10. Informacja nt. należności wymagalnych na 30.09.2011 r. – od kogo i z jakiego tytułu
i czy uwzględnione zostały w prognozowanych dochodach.
Ponadto
Bank wnosi o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu, z dnia
08.12.2011 r. na dzień 13.12.2011 r.
Wniosek argumentujemy, tym iż w chwili obecnej nie posiadamy niezbędnych
informacji do dokonania oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego
o udostępnienie których wystąpiliśmy w przedmiotowym zapytaniu.

Ad 1. Zamawiający nie korzystał i nie korzysta z finansowania w formie wykupu
wierzytelności,
Ad.2. Zamawiający nie posiada udziałów /akcji w innych podmiotach.
Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu
in blanco i deklaracji wekslowej,
Ad.4 Zamawiający jeśli to jest konieczne, założy rachunek pomocniczo/techniczny w Banku
Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu.
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Ad 5 Zamawiający złożył wniosek o wydanie zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem
składek i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Ad.6 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.
Ad 7. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% kwoty kredytu.
Ad 8 Zamawiający informuje że kredyt jest zaciągany na realizację wydatków

bieżących oraz

wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne nie będą realizowane przy udziale dofinansowana
z środków unii europejskiej lub środków krajowych.
Ad.9 straty powodziowe w 2010r- 5.394.600 zł , w 2011r -1570.000 zł, finansowanie z budżetu
państwa z udziałem własnym gminy. Szacunkowy udział Gminy w odbudowie po powodzi wyniesie
w 2012 r około 100 tys zł.
Ad .10 Informacja na temat należności wymagalnych wg stanu na 30.09.2011 r.
Wyszczególnienie
Z tytułu podatków
i opłat lokalnych
(podatek od środków
transportowych, od nieruchomości,
rolny, leśny, odpady komunalne)
Należności z tytułu świadczenia
usług (dostawa wody, ścieków,
najem lokali, dzierżawa gruntów)
Należności z tytułu wypłaty
świadczeń
z
Funduszu
Alimentacyjnego

Kwota
należności
razem:

Osoby fizyczne

Osoby prawne

430 971 zł

242 699 zł

188 272 zł

29 166 zł

12 228 zł

17 162 zł

331 583 zł

331 583 zł

0

W prognozowanych dochodach budżetu 2012 roku Gmina planowała wpływ około 5% należności
wymagalnych wykazanych w w/w tabeli

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego wniosek o przesuniecie terminu
składania ofert do dnia 13.12.2011r , zamawiający informuje, że nie wyraża zgody
na przesunięcie terminu składania ofert.
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
2

