Kętrzyn, dnia 17.05.2019r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.07.2019
znak: SOO.271.07.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.07.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta”

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zaciągnięcie
kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta”, znak post.
SOO.271.07.2019, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udziela następujących
wyjaśnień:
1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata
Skarbnika.
ODPOWIEDŹ : na wekslu NIE, na deklaracji wekslowej TAK
2. Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli odnośnie zapisów rozdziału III ust. 3 pkt 4)
SIWZ? Zwyczajowo za termin udzielenia kredytu przyjmuję się termin zawarcia umowy kredytu.
Czy Zamawiający może dokonać zmiany tego zapisu na następujący: „Terminem udzielenia
kredytu jest termin zawarcia umowy kredytu.”
ODPOWIEDŹ : TAK Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany zapisu w następujący
sposób : „Terminem udzielenia kredytu jest termin zawarcia umowy kredytu.”
3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz
finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE
wynika z zawartej umowy.
ODPOWIEDŹ : TAK
1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie
inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
ODPOWIEDŹ : wg załącznika nr 1 do pisma
2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana
i z jakich źródeł.
ODPOWIEDŹ : wg załącznika nr 1 do pisma
4. Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o
podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
ODPOWIEDŹ : NIE
5. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o
podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
ODPOWIEDŹ : NIE
6. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania
naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
ODPOWIEDŹ : NIE
7. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
ODPOWIEDŹ : NIE

8. 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
9. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi
wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.
ODPOWIEDŹ : NIE
10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na
koniec bieżącego roku budżetowego:
- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
ODPOWIEDŹ : 36.884,53 tys. PLN
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
ODPOWIEDŹ : 0,00 tys. PLN
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
ODPOWIEDŹ : 5.023,50 tys. PLN
- 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):
ODPOWIEDŹ : 0,00 tys. PLN
- 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 : 2.871,30 tys. PLN – stan na dzień 30.04.2019r.
11. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o
podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Prosimy o podanie kwoty kredytu, okresu kredytowania, kwoty poręczenia okresu poręczenia
c) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo
(dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie
kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu wsparcia
finansowego szpitala.
ODPOWIEDŹ : NIE DOTYCZY
12. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku
przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki
zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu
(komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub
ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
ODPOWIEDŹ : NIE DOTYCZY
13. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek
szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego
długu.
ODPOWIEDŹ : NIE DOTYCZY
14. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa
przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
ODPOWIEDŹ : NIE WYSTĄPIŁY I NIE SĄ PLANOWANE
15. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do banku dyspozycji
00
dotyczącej wypłaty kredytu, o której mowa w SIWZ w Rozdziale XV pkt 2 lit. B, do godz. 11. ?
ODPOWIEDŹ : TAK, ELEKTRONICZNIE
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16. Czy Zamawiający potwierdza, że stawka bazowa o której mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt 12)
ustalana ma być na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna
wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i ma mieć zastosowanie od 1go dnia kalendarzowego następnego kwartału?
ODPOWIEDŹ : TAK
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty
przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?
ODPOWIEDŹ : TAK
18. Prosimy o udostępnienie:
1) ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF,
ODPOWIEDŹ:
http://bip.miastoketrzyn.pl/akty/59/2034/w_sprawie_zmiany_uchwaly_Nr_VI_2F43_2F2019r__Ra
dy_Miejskiej_w_Ketrzynie_z_dnia_24_stycznia_2019r__w_sprawie_uchwalenia_Wieloletniej_Pro
gnozy_Finansowej_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_na_lata_2019_-_2029/
2) uchwały/zarządzenia w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu oraz opinii RIO dot.
możliwości spłaty kredytu o ile jest dostępna,
ODPOWIEDŹ :
http://bip.miastoketrzyn.pl/akty/59/2031/w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego
_na_sfinansowanie_planowanego_deficytu_budzetu_miasta_Ketrzyn_w_2019_roku/
3) aktualnego zestawienia dot. posiadanych przez Miasto Kętrzyn zobowiązań finansowych z
tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń z podaniem nazwy instytucji finansującej, rodzaju
zadłużenia, daty zawarcia umowy, aktualnej kwoty zadłużenia, terminu ostatecznej spłaty,
ODPOWIEDŹ : wg Załącznika nr 2 i 3 do pisma
4) wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość
prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP) :
ODPOWIEDŹ :
Zakład Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. NIP 742-000-08-55 REGON
511008463;
Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o. o. NIP 742-000-13-69 REGON
511002437;
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. NIP 742-000-09-15 REGON 510030176;
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NIP 742-15-88-365
REGON 510492534

Sporządziła : (-) Iwona Kozłowska, Skarbnik Miasta
Kętrzyn, dnia 17.05.2019r.

ZATWIERDZIŁ :
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
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