Nr sprawy: UG –FN.271.1.2012

Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości 1.100.000 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
Numer ogłoszenia : 416686 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis dotyczący zasad zmian oprocentowania o treści: „Zmiana
oprocentowania dokonywana będzie kwartalnie w pierwszym dniu roboczym każdego kwartału w
oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału”.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje przedstawiony w pytaniu sposób ustalenia zasad
liczenia oprocentowania zaciąganego kredytu.

Pytanie 2:
Brak spójności w SIWZ a zał. nr 1.W zakresie terminu wykonania zamówienia ,wypłaty kredytu.

Odpowiedź:
Prawidłowy termin wykorzystania kredytu to 27.11.2012 r
Zamawiający omyłkowo podał termin wykorzystania kredytu: do 31 grudnia 2012
Skorygowany załącznik zamieszczony został na stronie BIP Urzędu.

Pytanie 3:
W zał.1 do SIWZ pkt. 4 powinna być zamieszczona informacja tylko o spłacie kapitału, ponieważ
termin spłaty odsetek jest różny od terminu spłaty kapitału.
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Odpowiedź:
Wskazany przez Zamawiającego początek spłaty kredytu obejmuje także co do zasady spłatę
należnych odsetek. Następny punkt Załącznika Nr 1 do SIWZ czyli pkt.5 precyzuje terminy
spłat odsetek.
Nie mniej jednak załącznik został uściślony i zamieszczony na stronie BIP Urzędu.

Pytanie 4:
W zał. 1 do SIWZ pkt 10 *podano błędny nr załącznika jest 3 winno być 4

Odpowiedź:
Zamawiający w zał. 1 do SIWZ pkt 10 * omyłkowo podał błędny nr załącznika nr 3 .
Prawidłowy numer załącznika to 4 .
Załącznik został uściślony i zamieszczony na stronie BIP Urzędu.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje prowizje/opłaty związane z wydłużeniem okresu kredytowania
i jakiej części kredytu będzie dotyczyć?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów związanych z
przedłużeniem okresu kredytowania.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający przedłoży dokumenty i faktury do rozliczenia kredytu?

Odpowiedź:
Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe zgodnie z treścią SIWZ
oraz ustawą o finansach publicznych w tym w szczególności art. 89 ust.1
pkt. 2 i 3 obejmujące:
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów;
wobec powyższego nie przewiduje konieczności przedkładania Bankowi
faktur celem rozliczenia kredytu.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający przewiduje zmiany zakresu lub dodatkowe zabezpieczenie kredytu związane np. z
wydłużeniem okresu kredytowania lub pogorszenia sytuacji finansowej zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń niż wskazane w SIWZ oraz
Uchwale Rady Gminy Wadowice Górne w przypadku zmiany terminu spłaty kredytu lub pogorszenia
sytuacji finansowej Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę, iż posiada pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która potwierdza iż zaciągany kredyt nie stanowi
niebezpieczeństwa w realizacji obligatoryjnych zadań Gminy jak również obsługi istniejącego
zadłużenia.
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Pytanie 8:
Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z udzielonym
kredytem wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź:
Zamawiający podpisze stosowne oświadczenie, w przypadku gdy jego treść
zgodna będzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
bankowego.

Pytanie 9:
Prosimy o podanie informacji o zobowiązaniach, które mają być spłacone:
1) Wierzyciel:
2) Rodzaj zobowiązania:
3) Kwota:
4) Zabezpieczenie:

Odpowiedź:
Zamawiający z zaciągniętego kredytu spłaci następujące zobowiązania:
1) Wierzyciel: BRE BANK O/RZESZÓW
2) Rodzaj zobowiązania: KREDYT OBROTOWY
3) Kwota: 1 100 000 ZŁ
4) Zabezpieczenie: WEKSEL IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ

Pytanie 10
Czy zamawiający posiada opinię RIO do Wpf z 20.09.2012 r
Odpowiedź:
Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie
1 100 000 zł, która została wydana na podstawie Uchwały Nr XXIII/124/2012 z dnia 20
września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego oraz
Uchwały Nr XXIII/126/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018 ”, będących w posiadaniu
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu.
Opinia RIO z dnia 25 października 2012 roku o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w kwocie 1 100 000 zł, została zamieszona na stronie BIP Urzędu Gminy.
Pytanie 11
Jaka jest wielkość dochodów w tyt.udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odpowiedź:
Udziały w podatku od osób fizycznych na dzień sprawozdawczy tj. 30.09.2012 to kwota
1 557 379,00 zł
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Pytanie 12
Prosimy o uzasadnienia dla wzrostu dochodów i spadku wydatków w okresie kredytowania
W roku bieżącym występuję brak środków na spłatę kredytów. Czy plany są realne?
Odpowiedź:
Gmina Wadowice Górne zamierza zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych w ustawie o finansach publicznych
wskaźników obciążenia budżetu gminy spłatami oraz obsługą długu. Założone prognozy
wydatków związane są z prowadzonymi w bieżącym roku oraz planowanymi w 2013 roku
działaniami restrukturyzacyjnymi w obszarze funkcjonowania gminnych jednostek
organizacyjnych. Planowane zarówno dochodów jak i wydatków prowadzone jest z
uwzględnieniem bieżących założeń makroekonomicznych przyjmowanych w prognozach
rozwoju Polski publikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowane zostały środki na spłatę kredytów.

…02.11.2012 r ………Stefan Rysak…….......
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)
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