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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 3.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych
z budową budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich”

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2010r.
Nr 113 poz. 759 ze zm. – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.
Pytanie 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji
przy kontrasygnacie Skarbnika.
Odp. 1 Tak.
Pytanie 2) Czy Zamawiający ma możliwość umieszczania n/w dokumentów na stronie BIP
lub przesłanie do Banku drogą elektroniczną:.
a) Uchwałę Rady Gminy: o wyborze burmistrza; o wyborze skarbnika;
b) prognozę wartości wskaźnika spłaty długu w okresie 2011-2018
c) prognozę wysokości obsługi zadłużenia w okresie 2011-2018
d) pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu (długoterminowego i przejściowego
finansowania deficytu w danym roku)
e) sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010
f) sprawozdań:
 Rb-27S za IQ2011
 Rb-28S za IQ2011
 Rb- Z za 2009
 Rb- N za 2009
g) opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za ostatnie 2 lata
h) Uchwały Rady Gminy w sprawie
 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych
przez zarząd w roku 2011
 kwoty do której zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek
 informację dodatkową odnośnie zobowiązań jednostki z tytułu wykupu wierzytelności
(forfaiting, e-financing) w następującym zakresie:
 aktualne zobowiązanie
 termin ostatecznej spłaty
 harmonogram spłat obejmującego wysokość rat, terminy spłaty
 przedmiot finansowania objętych wykupem wierzytelności
Odp. 2
Ad. a) W załączeniu
Ad. b - c) Informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała III/9/10)
Ad. d) W załączeniu.
Ad. e - f ) Informacje zawarte pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl/strony/menu/46.dhtml
Ad. g) Informacje zawarte pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl/strony/menu/30.dhtml
Ad. h) Informacje zawarte w uchwale budżetowej nr III/10/10 oraz w załączeniu Zob. kredytowe
cz.1 i 2

Pytanie 3) Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek ? Jak długą ?
Odp. 3 Nie przewiduje.
Pytanie 4)
Banku?
Odp. 4 Nie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kredytu zgodnej z wzorem

Pytanie 5) Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów (brak opinii na podanej przez
Zamawiającego stronie internetowej). W przypadku ich braku prosimy o potwierdzenie, że
pozytywna opinia zostanie dostarczona do banku, który wygra przetarg przed dniem podpisania
umowy i wypłaty środków z kredytu. W przypadku braku takiej opinii Wykonawca będzie mógł
odstąpić od podpisania umowy i z tego tytułu nie poniesie żadnych negatywnych dla jego
działalności konsekwencji. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek uzyskania opinii RIO wynika
wprost z ustawy o finansach publicznych z art. 91 ust. 2.
Odp. 5 Opinia w załączeniu
Pytanie 6) Czy w przypadku wygrania przetargu przez Bank, Zamawiający wyraża zgodę na
zapłacenie prowizji od udzielonego kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej.
Odp. 6 Nie
Pytanie 7) Czy i kiedy Zamawiający udostępni w/w opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Odp. 7 Opinia w załączeniu
Pytanie 8) Czy Zamawiający planuje o wystąpienie o takie opinie do Regionalnej Izby
Obrachunkowej?
Odp. 8 Opinia w załączeniu

