Kętrzyn, dnia 23.05.2019r.

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 4 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. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:
Nazwa podmiotu

REGON

Wartość udziałów [w tys. PLN]

% udziałów w kapitale podmiotu

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11251_Wykaz_podmiotow_powiazanych_kapitalowo_z_Gmina.pdf
2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:
Podmiot, za który udzielono
Beneficjent poręczenia/gwarancji
Rodzaj poręczenia lub gwarancji
Ostateczny termin spłaty
Aktualne zaangażowanie
poręczenia/gwarancji
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/270/Zaciagniecie_kredytu_dlugoterminowego_na_sfinansowanie_planowanego_deficytu_budzetu_miasta_0D_0A/
DANE I INFORMACJE W UDZIELONYCH WCZEŚNIEJ ODPOWIEDZIACH NA ZAPYTANIA

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:
Podmiot/osoba, której udzielono
pożyczki

Data udzielenia pożyczki

Ostateczny termin spłaty pożyczki

Kwota udzielonej pożyczki
[w tys. PLN]

BRAK
4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):
Kwota zobowiązania
pozostała do spłaty
[w tys. PLN]
http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/11255_zestawienie_kredyty_stan_na_30.04.2019.pdf
Podmiot, wobec którego
istnieje zobowiązanie

Tytuł zobowiązania

Data powstania
zobowiązania

Data wygaśnięcia
zobowiązania

Zabezpieczenia

PRZYJĘTE DEPOZYTY : kaucje mieszkaniowe : 256.018,72 zł (stan na 30.04.2019) ; sumy depozytowe (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy) :
568.827,14 zł (stan na 30.04.2019r.)
5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):
Nazwa banku

Rodzaj zaangażowania

Ostateczny termin spłaty

Aktualne zaangażowanie
w PLN

Przyjęte zabezpieczania [rodzaj i
kwota]

http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/270/Zaciagniecie_kredytu_dlugoterminowego_na_sfinansowanie_planowanego_deficytu_budzetu_miasta_0D_0A/
DANE I INFORMACJE W UDZIELONYCH WCZEŚNIEJ ODPOWIEDZIACH NA ZAPYTANIA
6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:
Agent/gwarant emisji

Rodzaj zobowiązania

Okres emisji
[od – do]

Wartość emisji

Zaangażowanie

Zabezpieczenia
[rodzaj/kwota]

BRAK
7. Umowy zawarte przez JST:
Opis

Kwota zadłużenia

Termin wykupu
wierzytelności

Termin obowiązywania umów

Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji
(jako dłużnik)
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie BRAK
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do
państwowego długu publicznego
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(Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)
8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego
umową wsparcia:
Umowa wsparcia

Podmiot wspierany

Kwota wsparcia

Zadłużenie podmiotu
zabezpieczonego umową
wsparcia

GMINA NIE POSIADA TAKICH UMÓW
9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:
GMINA NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich
wyegzekwowania:
NIE DOTYCZY
11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na
znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?
NIE DOTYCZY
12. Informacje na temat wiarygodności JST:
Opis

ODPOWIEDŹ

Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK proszę o podanie kwoty zajęć
egzekucyjnych
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli
TAK, proszę o podanie kwoty

NIE

KWOTA [PLN]

NIE

Opis

ODPOWIEDŹ

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych?
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany
organ stanowiący?
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę?

NIE
NIE
NIE
NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:
Opis

ODPOWIEDŹ
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Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się
egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji - czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z
uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?

NIE
TAK
NIE
NIE

Sporządziła:
(-) Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta
Kętrzyn, dnia 23.05.2019r.

ZATWIERDZIŁ:
Burmistrz Miasta Kętrzyn
(-) Ryszard Niedziółka
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