Bobrowice 06.09.2011r.

Do wszystkich Wykonawców
ZPR.271.1.10.2011
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu
budżetowego w 2011r.
Gmina Bobrowice działając w oparciu o art.38 ust. 1 pkt. 3) i ust.2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) informuje, że w
niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie nr 1
„W nawiązaniu do SIWZ zwracamy się z prośbą o
przedstawienie następujących dokumentów:
- opinii z banków współpracujących

- zestawienia zadłużenia z tytułu kredytów i
pożyczek wg stanu na 31.08.2011, informacji o
udzielonych poręczeniach i gwarancjach (z
uwzględnieniem: nazwy banku finansującego,
kwoty udzielonego kredytu, zadłużenia, daty
zawarcia umowy oraz ostatecznego terminu
spłaty kredytu)

Odpowiedź:
W chwili obecnej nie posiadamy opinii o współpracy z
bankami z którymi współpracujemy, tj. Bankiem
Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim i BGK o/ Zielona
Góra. Jeżeli takie opinie będą niezbędne wykonawcy,
który wygra przetarg uzyskamy stosowne opinie i
udostępnimy.
Pożyczka dot. inwestycji współfinansowanej ze środków
UE przez PROW - stan zadłużenia na 31.08.2011 887.015,89zł udzielona przez BGK o/Zielona Góra.
Termin spłaty przez PROW po rozliczeniu inwestycji
(zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale
2012r.).
BGK o/Zielona Góra – kredyt inwestycyjny, umowa z dnia
29-09-2010 rok, stan zadłużenia na dzień 31-08-2011 –
1.798.825,00 zł, ostateczny termin spłaty kredytu 31-072019 rok.
Gmina Bobrowice do dnia 31-08-2011 roku nie posiada
udzielonych poręczeń i gwarancji.

- uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z
załącznikiem na pełny okres kredytowania 20112020 oraz uchwałę Rady Gminy w sprawie
zmiany WPF
- opinię RIO w sprawie WPF
- zaświadczenia z ZUS i US

„ Jednocześnie w związku z Rozporządzeniem
Ministra Finasów z dnia 23.12.2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów
dłużnych, prosimy o wyjaśnienie:

Uchwałę załączono do niniejszego pisma.

Opinię RIO załączono do niniejszego pisma.
Oświadczamy, że nie posiadamy zadłużeń w stosunku do
Urzędu Skarbowego i ZUS. Stosowne dokumenty
udostępnimy wykonawcy, który wygra przetarg, jeżeli
będą niezbędne.

- czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia
Prognoza Finansowa sporządzona jest z
uwzględnieniem
przepisów
Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów
dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa?
- Czy w związku z powyższym rozporządzeniem
nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu
zadłużenia i obsługi długu w okresie spłaty
kredytu?”
Pytanie nr 2
„W związku z zamiarem przystąpienia do
przetargu
w
sprawie
udzielenia
długoterminowego
kredytu
w
wysokości
2.800.000,00zł zwracam się z uprzejma prośbą o
przekazanie następujących dokumentów::
1. wykaz zobowiązań wynikających z zawartych
umów o partnerstwie publiczno-prawnym (nazwa,
aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia,
ostateczny termin spłaty),
2.wykaz zobowiązań wynikających z zawartych
umów leasingu oraz umów z odroczonym
terminem zapłaty dłuższym niż jeden rok (nazwa,
aktualne zadłużenia, miesięczne obciążenia,
ostateczny termin spłaty),
3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i
organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem
nazwy, numeru REGON i NIP)

4. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z
kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne
zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny
termin spłaty

5. Wykaz zawartych przez Gminę umów przelewu
wierzytelności (tytuł umowy, kwota, terminy)
6. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za
I półrocze 2011r.”
Pytanie nr 3
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wykonywanie części czynności związanych z
wykonywaniem umowy spółce zależnej banku?”

Przedstawiona przez nas WPF została sporządzona
zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 23.12.2010r.

Wymieniony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu
w okresie spłaty nie zostanie przekroczy.

Odpowiedź:

Gmina nie ma zawartych umów o partnerstwo publicznoprawne.
Gmina nie ma zawartych umów leasingu, ani umów z
odroczonym terminem zapłaty

Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach, NIP 926
16 56 804, Regon 080441615
Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie, NIP 926 16
56 796, Regon 080441265
Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach, NIP 926 15 36
460, Regon 970437295
Gminna Biblioteka Publiczna NIP 926 15 86 564, Regon
080007540
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach, NIP 926 15
36 483, Regon 006089521
Nazwy instytucji, aktualne zadłużenie, ostateczny termin
spłaty podano wyżej we wcześniejszej odpowiedzi.
BGK – kredyt – miesięczne obciążenie 18.935zł (rata
kredytu), odsetki zmienne ok. 8.800zł miesięcznie.
BGK pożyczka - miesięczne obciążenie z tytułu odsetek
ok.600zł (odsetki zmienne).
Gmina nie ma zawartych umów przelewu wierzytelności.
Sprawozdanie załączono do niniejszego pisma.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

