Przytyk, dnia 07 sierpnia 2015r.
Gmina Przytyk
Ul. Zachęta 57
26-650 Przytyk

Zn; ZP.f.272.1.2015

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy postępowania pn. „ Udzielenie kredytu bankowego”.
Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57, otrzymał w
dniu 03 sierpnia 2015 r. zapytanie dotyczące SIWZ;

1. Prosimy o informacje, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata
Skarbnika.
Odpowiedź :
Tak
2. Prosimy o informacje, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z
art. 97 Prawa bankowego.
Odpowiedź :
Tak
3. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze
aktu notarialnego art. 777 § 1 pkt.4 i 5 KPC.
Odpowiedź :
Nie
4. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,

b) terminów i kwot spłat ( nie dotyczy wcześniejszej spłaty ) – prosimy o informacje czy dopuszczają
Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu; ,, wysokość i termin spłaty kredytu/raty
kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do
umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni
przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może
wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego poszczególnych latach kredytowania. Rata
kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i
jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” .
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji
analogicznego postanowienia.
Odpowiedź :
a) Ostateczny termin wypłaty kredytu zgodny z danymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – 31.12.2015.
b) Nie wyrażamy zgody na zmianę treści umowy. Postanowienie zawarte zostało w § 18 projektu
umowy.
5. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją
obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o
informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
a) Jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie
inwestycji będących przedmiotem SIWZu,
b) Jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z
jakich źródeł.
Odpowiedź :
Kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego gminy na 2015 rok, brak jest wskazania finansowania jakieś inwestycji.
6. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak,
to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
Odpowiedź :
Nie mamy zajęć egzekucyjnych.
7. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak,
to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odpowiedź :
Brak zobowiązań.
8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program
postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Odpowiedź :
Nie był prowadzony program postępowania naprawczego.
9. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
Odpowiedź :
Nie były prowadzone.
10. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
Odpowiedź :
Nie posiadamy zobowiązań wobec ZUS i US.
11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz /
prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odpowiedź :
Nie było takiej uchwały.
12. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i
ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący ( nie dotyczy
sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć
wójta/burmistrza/prezydenta).
Odpowiedź :
Nie było takiej sytuacji.
13. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na
koniec bieżącego roku budżetowego.
Odpowiedź :
Odpowiedź została podana przy pkt.14.
14. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na
koniec bieżącego roku budżetowego:
a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji ( w tys. PLN ):
d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu
państwa (w tys. PLN ):

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych
źródeł w tys. PLN ):
Odpowiedź:
a)
b)
c)
d)
e)

wartość zobowiązań na koniec czerwca 2015 roku to kwota – 6.926.697,41
brak zobowiązań
brak zobowiązań
kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie -819.628,00
brak zobowiązania

15. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych
przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):
b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku
budżetowym (w tys. PLN):
c) wartość złożonych wniosków , dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku
budżetowym (w tys. PLN):
Odpowiedź:
a)
b)
c)
d)

wartość zawartych umów -849.626,00
do wypłaty kwota 849.626,00
brak złożonych wniosków
849.626,00

16. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli
zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania.
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat
budżetowych (w tys. PLN):
Odpowiedź :
Nie zwracaliśmy.

17. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą ( nazwa, adres, regon i %
udziałów jakie posiada Gmina)
Odpowiedź :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Przytyku – 100% udziału Gminy Przytyk.

18. Prosimy o informację o zaangażowaniach w oparciu o dane za ostatni zakończony i rozliczony
miesiąc z informacją o nazwie podmiotu ( np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma
factoringowa), walucie zadłużenia, typie długu (np. kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing,
factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki), dacie zawarcia
umowy, kwocie bieżącego zadłużenia (wypłaconego), kwocie pozostałego zadłużenia (niewypłacone
zadłużenie oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji), dacie całkowitej spłaty.
Odpowiedź:
- zadłużenie wobec WFOśiGW - 306.492,20 – pożyczka ( 47.492,20- spłata w 2015 roku, 259.000,00 –
spłata do końca roku 2022)
- zadłużenie wobec banków- 5.800.577,21-kredyt (udzielony w 2011 roku przez ING Bank Śląski –
959.943,21 – spłata do końca 2016 roku, udzielony w 2014 roku przez Bank Spółdzielczy Radom
3.045.634,00 – spłata do końca 2022 roku, udzielony w 2013 roku przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Radom Oddział Przytyk - 1.795.000,00 – spłata do końca 2021 roku)
- zadłużenie w banku z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie- 819.628,00- pożyczka w BGK (
spłata po otrzymaniu środków z UE w 2015 roku)

19. Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:
a) Zaświadczenie o wyborze Wójta (ostatnie wydane)
b) Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 wraz załącznikami- po dniu 30. 06. 2015 r –jeśli
nastąpiły
c) Ostatnia zamiana do uchwały WPF na lata 2015- 2023 wraz z załącznikami i objaśnieniami
d) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
Odpowiedź :
a)
b)
c)
d)

w załączniku Nr 1 do odpowiedzi
w załączniku Nr 1 do odpowiedzi
w załączniku Nr 1 do odpowiedzi
opinia RIO za I półrocze 2015 roku będzie w miesiącu wrześniu 2015 roku.

20. Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności w SIWZ:
a) W pkt. 3.2 lit b) okres kredytowania powinien być do dnia 31.12.2023 r.
b) W pkt 4 zakończenie powinno być do 31.12.2023 r.

Odpowiedź :
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpił błąd ;
- w pkt. 3.2 lit b) jest okres kredytowania od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2015 roku a
powinno być od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2023 roku
- w pkt 4 jest zakończenie 31 grudnia 2015 roku a powinno być zakończenie do 31.12.2023 r.

21. Pierwsza płatność odsetek w dniu 30.09.2015 r?
Odpowiedź:
Pierwsza transza kredytu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy ( tj. początek miesiąca
września) a zgodnie z charakterystyką zamówienia odsetki płacone są kwartalnie czyli I spłata odsetek
nastąpi na koniec III kwartału 2015 roku.

22. Spłata odsetek w ostatnim dniu kwartału w latach 2015-2023 tj 31.03, 30.06, 30.09, 31.12?
Odpowiedź :
Tak.

23. Ostatnia płatność odsetek z ostatnią ratą kapitału?
Odpowiedź:
Tak.
24. Karencja w spłacie kapitału do 29.06.2016 r.?
Odpowiedź:
Pierwsza spłata zgodnie z harmonogramem spłat, karencji w spłacie brak gdyż w 2016 roku nastąpi
spłata raty.

25. Jaki kalendarz należy przyjąć do wyliczenia odsetek – rzeczywisty czy , że rok ma 365 dni?
Odpowiedź:
Należy przyjąć rzeczywisty.

26. Czy Zamawiający w SIWZ i zał. nr 3 – projekt umowy - miał na myśli stawkę ustaloną na okres
3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i
mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?

Odpowiedź:
Tak.

Wójt Gminy Przytyk

