Kąty Wrocławskie, dnia 10.06.2011 r.

ZP 341/18/2011
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 3.500.000,00 zł 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 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.
Pytanie 1). Zwracamy się z prośbą o dostarczenie poniższych dokumentów i informacji:
1. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
2. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu
i ustanowieniu zabezpieczeń
3. uzupełnienie aktualnej prognozy kwoty długu na rok 2011 i lata następne o rozbicie dochodów
budżetowych na dochody własne, subwencje, dotacje
4. opinia RIO o możliwości spłaty kredytów
5. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy,
nr REGON i NIP)
6. wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne
zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)
7. informację o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach o
gwarancjach
8. aktualną informację o stanie mienia komunalnego
9. czy Zamawiający w budżecie na 2011 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnił
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego? Jeżeli nie , to
czy Zamawiający posiada dodatkowe zobowiązania, o których mowa w ww. rozporządzeniu,
które zwiększyłyby poziom długu Gminy?
10. czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, jeżeli tak to w jakiej wysokości, z jakim okresem
spłaty i w jakich ratach?
11. czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego również przy
wyliczeniu ceny oferty, jeśli nie to czy przy naliczeniu odsetek w latach przestępnych należy
zastosować również kalendarz 365 dniowy czy rzeczywisty?
12. czy skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej i wekslu stanowiącym
zabezpieczenie kredytu
13. czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania prowizji z tyt. udzielenia kredytu?
14. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
do kwoty określonej jako dwukrotność sumy aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania
oraz terminem obowiązywania 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu określonej w umowie
kredytu?
Odp. 1) Zamawiający odpowiada:
1. W załączeniu
2. Upoważnienie zostało Burmistrzowi udzielone w uchwale budżetowej.
3. Kwota długu zgodna z przepisami.
4. Przedmiotowe opinie można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
http://www.bip.katywroclawskie.pl/strony/1273.dhtml
5. Informacje na stronie BIP Zamawiającego
6. W załączeniu
7. Takie dane zawarte są w uchwale budżetowej Zamawiającego.

8. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
http://www.bip.katywroclawskie.pl/strony/15900.dhtlm (str.111).
9. Tak, uwzględnił rozporządzenie. Nie posiada dodatkowych zobowiązań.
10.Nie korzysta.
11.Tak.
12.Tak.
13.Tak.
14.Nie.

