Kętrzyn, dnia 3 sierpnia 2018r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich wykonawców
postępowania SOO.271.29.2018
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nasz znak SOO.271.29.2018 w
trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta” w wysokości 17.000.000 zł.

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
miasta” w kwocie 17.000.000 zł, Zamawiający działając na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje
następujące informacje:
1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie
zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie
finansowej
transakcje
(instrumenty
finansowe
o
charakterze
ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia)
wynikające ze:
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za
wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez
osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny
(tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem
przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych
przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym
zadania z zakresu zadań własnych Gminy;
Odp. Nie występują.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do części kredytu przeznaczonej
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów, zobowiązania te nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim
roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co
najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację
traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy
spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Gminy, gdy nastąpiło
opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje
wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie
oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).
Odp. Pytanie jest chyba wynikiem nie doczytania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Gmina ogłosiła przetarg wyłącznie na
sfinansowanie
planowanego
deficytu.
Zamawiający
ma
zabezpieczone w budżecie środki na opłacenia przypadających na
rok bieżący rat kredytów i pożyczki.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę w umowie kredytu, na zastosowanie
stawki referencyjnej stanowiącej zmienną stopę procentową opartą o
stawkę WIBOR 3M dla notowania z tabeli banku z ostatniego dnia
poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego - odsetki
naliczane będą od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia
spłaty włącznie?
Odp.: Nie
4. Czy Zamawiający jest organem założycielskim samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej
świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada
większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital.
Odp.: Nie
5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie ograniczenia
żądanych dowodów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia, jedynie do oświadczenia Wykonawcy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
(-) Władysław Litwinowicz
Skarbnik Miasta

Sporządził: W.L.

