
-
Zp.271.4.2019

Gmina Golina

ul. Nowa 1

62-590 Golina

NlP 665 273 35 71

Golina, 03.06.2019 r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

Działaląc na podstawle art 38 ust, ,1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo

zamowień pubiicznych (Dz U z2O1Br., poz. 1986 ze zm,), zamawiający Przekazuje treŚc

zapytań wraz z wylasnieniami.

Pvtanie:

"7. Jakijest ostateczny termin wykorzystania kredytu?"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowleclziami rla zapytantaz24.05_2019 r. (odpowiedz na pyt 4)

Pvtanie:

"2. Czy Zamawityący wyraża zgoclę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:

,,oprocentowarlie Kreclyttl L,tstalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stoPY

procentowej rowneJ wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o mażę

z zastneżeniem, ze slopa procentowa nie może byc niższa niż marża . , jak rownieŻ nie

może byc niższa rtiz lero."

Odpowiedz,

Nie.
Zamawialący poclirzytnuje zapis pkt, 3.1.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(dalej: siwz) oraz pkt 13 istoinych postanowień umowy -załącznika nr 3 do siwz.

Pvtanie:
,,3. Czy Zamawttljtlcy, clopłtszcza wprowadzenie do umowy następującego zaPisu tzw.

" P rzy p acl k u D e st el : i l i z a cj i "

,,W przypadku. griy w dtlitt ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia

odsetek w danyltl okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mogła ustaliÓ tej stawki

z przyczyn oci slebie niezależrtych, ("Przypadek Destabilizacji"), StrOnY zobowiązują Się

podj ąc n astę p uj ąc tl cj z i ał a n i a

1) Bank niezwłoczi,lie Jloit-lfornltqe Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku DeStabilizaCji,

2) Bank oraz Kretiylcbiarca niezwłocztlie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki

referencyjtlej innej niz stawka, o ktorej mowa w ust. 2 (chodzi o W\BOR 1M), PrzY czYm do

czasu uzgoc,lnientt: nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania PrzYPadku Destabilizacji

Bank będzie zwolrltt:ł,la z obowiązku dokonywania wypłaty kredytu,

3) przez okres tnłtlt-lia Frzypadku Destabitizacji, od kwoty wykorzystanego Kred|tu naliczOne

zostaną odsetkiw stosunktt rocznym według stawki referencyjnej:

a) uzgodnione.1 mię:tlzy Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
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b) w PrzyPadktt, gdy w terrrlinie dziesięciu clni roboczych od daty poinformowania
KredYtobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej
stawki referencyjtie1 - weclłtlg stawki referencyjtlej w wysokosci ustalonej przez Bank,
uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytow niezbęctnych do finansowania
Kredytu,

powiększonej o marze Banktt, zgodnie z postanowieniami ust. 1,

4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o ktorym mowa w ust. 9, o stopie
procentowej ustalortej zgoclnte z pkt, 3 lit. b),

5) jeŚli dla okrestl ohrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do ktorego
wYstąpił Przypadek Desłałsilizacji, Bank bęclzie mogła ustalic stawkę referencyjną zgodnie z
ust. 2, slosu7e się slawkę, o ktorej rnowa w ust. 2,

6) jeŚli dla okresLi obrachtltlkawego następującego po okresie, w odniesieniu do ktorego
wystąpił Przypaclek Deslabtlizacji, wystąpił Przypadek Destabilizacji, sfosuie się sposób
postępowania wskelztlłly w 1:kt 1 - 5."

Odpowiedz:

Nie.

Pvtanie:

"4. Czy Zamawialtlcy wyrćtza zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:
"Kredytobiorca zoj:owiazttle się do zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy
wynikające z Urilovlty, Dyły traktowane co najmniej rownorzędnie w szczegolności
Co do pienuszeństwts zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczen, w stosunku do
obecnych i przyszlych zabezpieczotlych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy,
z zastrzeżeniern bezvvzglęctnie obowiązujących przepisów.''

Odpowiedz:

Nie.

Pvtanie:

"5, Czy Gmitla pcslaclzl ttchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji papierow
wartości owyc h ). z tl uu y1 ąt k i e rn,

1) kredytu firtanstllącego przejsciowy deficyt budżetowy ujętego w aktuatnej uchwale
b udżetowej, kto ra z a vl,- i e ra Lt pow az tl l e n i e d o zaci ąg tl ięc i a kredytu,

2) emisji obltgacji l<c:illtlllalnych, ktorych zbywatnosć jest ograniczona, o wartości 0,5%o
planowanych clocitot:jow brcżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu
w roku bieżącyili llie ptzekroczyła 1 % planowanych dochoclow bieżących - wraz
z oŚwiadczeniem jst a zobowiązaniach z tego tytułu zaciągniętych od początku roku.

3) innego kredytu luls emis! obligacji komunalnych, jeśli upoważnienie do ich zaciągnięcia
zawiera obowiązulticet uchwała buclżetowa rady albo sejmiku jst.''

Odpowiedz.

Nie"

Upowaznienie do zaciagll|ęcia kredytu wynika z § 10 ust. 1 tiret 2 Uchwały Nr lV/9/2018
RadY Miejskiej w Golinre z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwały budzetowej
na 2019 rok

(link do uchwały. i,il.. i.,1rri)|j:,],r..pll,'.n5sbflj&sluchwalv 2014-ZOrSlZOrgllv g ZOrg.pdf),
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zmienionej LJchwałłl iŃr Xl4512019 Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 roku w sprawie
zmiany budzetu na roi< 20']9

(link do uchwały: |1r1i1,];,5_o_|1ll:,i|;'.li!Q!]ł]lilcv§]rwalv_ 2014-2O1Bl2 ).

"6, Czy Gmtntl pasitłrla opltntę RlO w sprawie możliwosci spłaty kredytu (wykupu emisji
obl igacj i kom u rl al n y, r;h ). z a wyj ąt kie m

1) kredytu finansłijeicega przejsciowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale
budżetowej,

2) emisji obligacji }<onltlnalrlych, ktorych zbywalnośc lest ograniczona, o wartosci
nieprzekraczającej 0,5% planowanych dochodow bieżących, o ile suma zaciągniętych
zobowiązan z tegu tytttłtt w roktt budzetowym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów
bieżących,

Opinia RlO jest do:;tarczarla tlajpoźniej do dnia zawarcia Llmowy."

Odpowiedz:

Nie.

Zgodniezpkt.32 5 slwz.

Pvtanie:

"7, Czy RlO p17c(tstawilet pozytywtlą opinię w sprawie możliwosci spłaty transakcji
kredytowej przez Gtilillę Golirla, za wylątkiem."

a) kredytu finanaljacego przejsciowy cleficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale
budżetowej,

b) emisji obliger:ji komtlnalrtych, ktorych zbywalnośc iesf ograniczona o warhości
nieprzekraczające; 0,5 % planowanych dochodow bieżących, o ile suma zaciągniętych
zobowiązan z tego iytttłtt w roktt buclżetowym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodow
bieżących"

Odpowiedz:

Nie.

Zgodnie z pkt. 3.2 5 giwz

Z up. Bugrtstza Goliny

AJWW,"
sEKREtĄhz GoLINY

l
.q,,,
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