Kętrzyn, dnia 21.05.2019r.

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 2 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. Komunikat/ informacja o wyborze Burmistrza, Skarbnika.
ODPOWIEDŹ :
http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/10296_protokol-wynikow-II-tura.pdf
http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/10688_RM_052_18.pdf
2. Uchwała Rady gminy o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu.
ODPOWIEDŹ :
http://bip.miastoketrzyn.pl/akty/59/2031/w_sprawie_zaciagniecia_kredytu_dlugoterminowego_
na_sfinansowanie_planowanego_deficytu_budzetu_miasta_Ketrzyn_w_2019_roku/
3. Uchwała Rady gminy o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi za rok 2018.
ODPOWIEDŹ : brak, nie była jeszcze procedowana przez Radę Miejską w Kętrzynie
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii RIO o projekcie budżetu,
Wieloletniej Prognozie Finansowej, prognozie długu publicznego oraz możliwości spłaty
przedmiotowego kredytu
ODPOWIEDŹ :

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11252_opinia-projekt_budzetu_2019.pdf
http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/10750_2019_02_20-uchw_RIO_0120_119_19.pdf

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11253_opinia-projekt_WPF_2019-2029.pdf
5. Informacja o aktualnych zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów,
udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych z podaniem nazwy instytucji
finansującej, kwoty i waluty według umowy, kwoty pozostającej do spłaty, sposobu spłaty, i
wielkość raty, okresu kredytowania, oprocentowania, rodzaju zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ :

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11255_zestawienie_kredyty_stan_na_30.04.20
19.pdf

6. Czy w Gminie występują zajęcia egzekucyjne rachunku – częstotliwość, przyczyny, wyniki
prowadzonej egzekucji, wpływ na działalność Gminy.
ODPOWIEDŹ : NIE WYSTĘPUJĄ

7. Czy Gmina posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach i instytucjach finansowych.
Jeśli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań :
ODPOWIEDŹ : NIE POSIADA

8. Czy Gmina posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeśli tak, to prosimy o podanie
kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
ODPOWIEDŹ : NIE POSIADA

9. Prosimy o odpowiedź czy zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco
kredytobiorcy bez klauzuli „bez protestu”.
ODPOWIEDŹ : NIE

10. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika Gminy?
ODPOWIEDŹ : NA WEKSLU - NIE, NA DEKLARACJI WEKSLOWEJ – TAK

11. Jeśli Gmina nie posiada opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, to czy
przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu może być
warunkiem podpisania umowy o kredyt?
ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY NIE OTRZYMAŁ JESZCZE OPINII RIO. PRZEDŁOŻENIE
POZYTYWNEJ OPINII RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY PRZEDMIOTOWEGO KREDYTU
MOŻE BYĆ WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY O KREDYT.
12. W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania przedmiotowym kredytem oraz
finansowanych dotacją z UE, prosimy o informacje, czy założone dofinansowanie z UE
wynika z zawartych umów. Jeśli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty na jaką zostały
zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ, Jeśli nie to
prosimy o informację czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich
źródeł.
ODPOWIEDŹ : TAK, ZAŁOŻONE DOFINANSOWANIE WYNIKA Z ZAWARTYCH UMÓW.
http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11247_z1-_do_wyjasnien_nr_1___zadania_inwestycyjne__28_roczne_i_wieloletnie__29_przewidziane_do_realizacji_w_2019_r
oku.pdf

Sporządziła : (-) Iwona Kozłowska, Skarbnik Miasta
Kętrzyn, dnia 20.05.2019r.

ZATWIERDZIŁ :
(-) Ryszard Niedziółka
Burmistrz Miasta Kętrzyn
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