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Zp,271.4.2019

Gmina Golina

ul. Nowa 1

62-590 Golina

NlP 665 2733571

Golina, 24,05.2019 r.

Odpowiedzi
na zaPYtania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięciekredytudługoterminowegowkwocie33oo000,00zł

Działając na podstawie ań.38 ust. 1 i2 ustawy zdnia29 stycznia 2OO4r.- prawo
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający pzekazuje treść
zapytań wraz z wyj aśn ie n iam i :

Pvtanie:

"1. Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.06.2019r.,,

Odpowiedz:

Zgodnie ze zmianąsiwz i ogłoszeniem o zmianie ogłoszen ia z24.05.2019r.

Pvtanie:

"2. CzY Zamawiający dopuszcza aby podstawę uruchomienia środkow stanowiła pisemna
dYsPozYcja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego
WYkonawcY Przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu
będą vvypłacane środki. "

Odpowiedz:

Tak.

Pvtanie:

"3, Prosimy o potwierdzenie że okres kredytowania trua do dnia 30.12.2026r, tj. do dnia
spłaty ostatniej raty kapitałowej"

Odpowiedź:

Tak,

Pvtanie:
1 "':

"4. Prosimy o potwierdzenie, że środki z kredytu zostaną wykorzystane do dnia 31.12,2019r.włącznie" -*

Odpowiedz:

Tak.

Pvtanie:

"5. ProsimY o informację, czy odsetki mają być naliczane i płatne w okresach huaftalnych
(jak ratY kaPitałowe) czy w okresach miesięcznych? Czy ma być karencja w spłacie
odsetek?"

Odpowiedz:
Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego:www.golina.pl 
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Zgodnie z ustępem 7 załącznika nr 3 do siwz (tstotne postanowienia umowy).

Pvtanie:

"6. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w ostatnim okresie obrachunkowym odsetki bYłY

naliczane do dnia spłaty kredytu i płatne wraz z ostatnią ratą kapitałową"

Odpowiedź:

Tak.

Pvtanie.
,,7. W nawiązaniu do pkt 3.1.11. S|WZ w przypadku przedterminowej spłaty częŚci lub całoŚci

kredytu, czy Zamawiający wyraża zgodę aby wymagało to złożenia przez Gminę wniosku

z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 14-dniowym), tak aby Bank mÓgł prze\rocedowaĆ

wnioskowaną zmianę harmonogramu i sporządzió aneks do umowy kredytu? WskazanY

w SI|NZ Z-dniowy termin jest niemożliwy do spełnienia."

Odoowiedź:

Tak. Zgodn ie ze zmianą siwz i ogłoszeniem o zmianie ogłoszen ia z 24.05.2O1 9r .

Pvtanie:

"8. Czy przy sporządzaniu symulacji spłat kredytu i odsetek na potrzeby ofertY, naleŻY

zmienić wskazane w $WZ terminy spłaty rat kapitałowych i odsetkowych jeżeli termin sPłatY

przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę?"

Odpowiedź:

Nie.

Pvtanie.

"9, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku naliczenia przez Bank prowizji z tyt. udzielenia

kredytu, prowizja będzie płatna w całości od kwoty kredytu niezależnie czy kredyt zostanie

wypłacony w całości czy w transzach."

Odpowiedź,.

prowizja naliczona od udzielonego kredytu będzie płatna od wypłaconych transz.
\Pvtanie: !

"10. prosimy o informację, czy powiadomienia o odsetkach które m.ają'byĆ przekazYwane

Gminie na 3 dni robocze przed terminem spłaty odsetek mają być wysyłane na adres €łmail

Gminy czy listownie drogą pocztową?"

Odpowiedź:

Elektronicznie na adres e-mai|.

Pvtanie:

"11. prosimy o sprostowanie, że zmiany terminów spłat oraz czasookresu spłaty kredytu

w ramach okresu kredytowania mają nie przekraczać datv 30.12.2026r., a nie jak wskazano

do daty 31.12.2026r, Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w SIWZ, ostatnia rata

kapitałowa jest płatna do 30.12,2026r,, więc okres kredytowania jest do 30.12.2026r.'

Odpowiedz:

Zg od nie ze zmianąsiwz i ogłoszeniem o zm ian ie ogłoszen ia z 24.05.201 9r.

Zamieszczono na stronie internetowejzamawiającego: www.golina.pl 
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Pvtanie:

"12. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w 'bankach ciążą zajęcia
egzekucyjne. Jeżelitak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjąych (w tys PLN):"

Odpowiedź:

Nie.

Pvtanie:

'13. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe
w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zalegĘch zobowiązań w bankach (w tys,
PLN):"

Odpowiedz:

Nie.

Pvtanie:

"14, Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Panstwa
program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
fin ansach p ubl icznych, "

Odpowiedź:

Nie.

Pvtanie:

"15. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec
Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane
na wniosek banków.

Odpowiedz:

Nie.

Pvtanie:

"16. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania\wobec ZUS lub US.
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUŚłi lJS (w tys. PLN):"

Odpowiedz:

Nie.

Pvtanie:

'17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwoch lat została podjęta uchńla
o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę (wójt / burmistn / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa),"

Odpowiedź:

Nie.

Pvtanie:

"18. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

Zamieszczono na stro n ie i nternetowej zamawiającego: www. g ol i n a. pl
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d)

e)
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a) wartość zobowiązania ogołem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

b) wańośc nominalna vlymagalnych zobowiązań z tytułu poręezeń i gwarancji (w tYs, PLN):

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys,

PLN):

wartośc kredytów i pożyczek związanych z reatizacją p,g,:.:ó*, i nrue|tólu_

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art, 5 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budŻetu Państwa (w tYs. PLN):

wańość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programow i nrue|tólu_

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ań, 5 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys, PLN):"

Odpowiedź:

1) ad. ,l8 lit a): 10 474 625,00 zł;

2) ad,18 lit b): 0,00 zł

3) ad. 18lit c): 0,00 zł

4) ad. 18 lit d): 0,00 zł

5) ad. 18lit e): 0,00 zł

Pvtanie:
,1g. prosimy o wskazanie jaki7,esf sfopie ń realizacji dochodow ze sPnedaŻY majątku

planowanego na 2019r,"

Odpowiedz:

0,00.

Pvtanie:
,,20. prosimy o wyjaśnienie innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu planowanych

na 2019r. w kwocie 1 mln zł." ,

Odpowiedź:

planowana pożyczka na realizację projektu pn. "Uregulowanie gospó$arki wodno-ściekowej

na terenie gminy Golina w ramach obszaru K OSl", c,

Pytanie:

''21. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych za 4Q2018r, oraz 1Q2019r," "

Odpowiedz:
,*

Sprawozdania do pobrania w załącznikach,

Pytanie:
,22, czy Gmina posiada wg obecnego stanu należności wymagalne i zobowiązania

*yrugilr"? Jeżeti tak to prosimy o wyjaśnienie kwot i pnyczyn ich powstania,"

Odpowiedź:

Należności wymagalne: 2 358 398,15 zł, z tytułu podatkow i opłat lokalnych,

niewypłacalnośc dłuźników. zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych,

Pvtanie:
Zamieszczono na stron ie internetowej zamawiającego: www, g ol i na, pl
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"23. Prosimy o udostępnienie aktualnego zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy."

Odpowiedź:

Zaświadczenie - do pobrani aw załącznikach,

Pvtanie:

"24. Prosimy o zestawienie zobowiązań gminy (kredyty, pożyczki, obligacje) ze wskazaniem
instytucji finansowej, typu długu, terminu zawarcia umowy, l<woty aktualnego zadłużenia,

termin u ostatecznej spłaty.'

Odpowiedz:

Zobowiązania ze wskazaniem instytucji finansowej, typu długu, terminu zawarcia umowy,

kwoty aktualnego zadłużenia, terminu ostatecznej spłaty :

1) BGK, kredyt długoterminowy, 02.09 .2O1Or. - 15.09.2O20r., 854 250,00 ż,15,09.2O2Or.:

2) BPS, kredyt długoterminowy, 07.'1 1.2016r. - 30.06.2022r., 1 822 500,00 ż, 30.06.2022r.',

3) BS, kredyt długoterminowy, 28.12.2017r. - 30.12.2022r.,950 000,00 A,30.12.2022r.;

4) BGK, kredyt długoterminowy, 1't.09.2018r, - 30.12.2O22r.,4 3O0 000,00 ż,30,12.2O22r.:

5) RBS, kredyt długotermin owy, 21.12.2O18r. - 30.12.2022r,, 800 OO0,0O ż, 30.12.2022r.

Załączniki - do pobrania

ZGoL|NY

'll; Durczyński
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