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Zp,271.4.2019

, ,,i, Golina,27.05.2019r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzie|enie zamowienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn,:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r,, poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazule treśc zapytań wraz z
wyjaśnieniami:

"..,zwraca się z prośbą o udzielenie informacji zawańych w załączniku do niniejszego pisma,

CZĘSC t- SYTUACJA EKONOM|CZNO - F//VA/VSOWA JST"

PVtanie,

"1. Podmioty, ktorych JSr iesf udziałowcem/akcjonariuszem (nazwa podmiotu; REGON; Wartość
udziałow [w tys PLN]; % udziałow w kapitale podmiotu);"

Odpowiedz:

Pvtanie:

"2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie
(Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji; Beneficjent poręczenió/gwarancji; Rodzaj
poręczenie lub gwarancji; Qstateczny termin spłaty; Aktualne zaangażowanie):"

Odpowiedz:

Brak.

Pvtanie:

t

o.

"3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST (Podmiot/osoba, której udzielono pożybzki;
Data udzielenia pożyczki; ostateczny termin spłaty pożyczki; kwota udzielonej pożyczki [waĘs.
PLN]):"

Odpowiedź: "l

Brak.

Pvtanie:

"4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)
(Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie; Tytuł zobowiązania; Kwota zobowiązania
pozostała do spłaty [w tys, PLN]; Data powstania zobowiązania; Data wygaśnięcia zobowiązania;
Zabezpieczenia):"

Nazwa podmiotu REGoN wańośc udziałow
Iw PLN]

% udziałow w
kapitale podmiotu

Oświetlenie Uliczne i Drogowe
w Kaliszu

2506B0024 701332,61 zł 696 udziałów

M iejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Sp,zo.o.wKoninie
301719592 5 000,00 zł 5 udziałów

Zakład Gospodarki Kom u nalnej
i Mieszkaniowej w Golinie

301 636890 374190,86 zł 74B udziałow

Agencja Rozwoj u Regionalnego
S.A. w Koninie

31 0508690 30 610,00 zł ,10 akcji

Zamieszczon o n a stro n ie i ntern etowej za mawiaj ące g o : www. g o l i n a. p l
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Odpowiedź:

Brak.

Pytanie:

,,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 zabezpieczenia [rodzaji huota]):"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowied Ż na PYIanie 24.).

Pvtanie:

,,6, Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów waftościowych (Agent/gwarant emisji;

Rodzaj zobowiązania; okres emisji [od-do]; Wartość emisji; Zaangażowanie; ZabezPieczenia

[rodzaj i kwota]:"

Odpowiedz:

Nie posiada.

Pytanie:

,,7.IJmowy zawańe przez JST (opis; Kwota zadłużenia; Termin wykupu wierzytelnoŚci; Termin

obowiązywania umów):

Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji Qako dłużnik)

lJmowy leasingu (również leasing zwrotny)

lJmowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno , prywatnego

lJmowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu
Ministia Finansów-z dnia 28.12,2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułÓw

dłużnych zaliczanych do państwowego długu pubticznego (Dz. U. z 2011 r., nr 29B, Poz. 1767)"

Odpowiedź:

Nie posiada.

Pvtanie:

"8. Zestawienie zawaftych przez JST umów wsparcia (IJmowa wsparcia; Podmiot wspierany; Kwota

wsparcia; Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia) :"

Odpowiedź:

Umowa wsparcia Podmiot wspierany Kwota wsparcia 1

Zadłużenie podmiotu
zabezpieczonego
umowa wsparcia

Umowa o realizację zadania
publiczneqo

Towarzystwo lnicjatyw
obywatelskich

13 000,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publiczneqo

Ludowy Zespoł Sportowy
,,PoLoNlA GoLlNA,

62 000,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publiczneqo

Klub Golfowy, ul. Zofii
Urbanowskiei

1 200,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publiczneqo

Klub Biegacza,,WARTKO" 1 200,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
oubliczneqo

Stowarzyszenie Ku ltural ne
Tradvcia

500,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
oubliczneoo

ochotnicza straź pożarna w
Spławiu

4 000,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publicznego

Stowarzyszenie,, Bezpieczny
Konin" 3 000,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publiczneqo

Bank Zywności w Koninie, B 000,00 Brak danych

Zamieszczono na stron ie i nternetowej zamawiającego: www. gol ina. pl
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Umowa o realizację zadania
publicznego

Wielkopolskie
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
,,NASZA RADoLlNA"

4 000,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publicznego

Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich w
Adamowie

1 200,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
publiczneqo Klub Spońowy,,OLE" 5100,00 Brak danych

Umowa o realizację zadania
pubIicznego

Wielkopolskie
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
,,NASZA RADOLlNA"

4000,00 Brak danych

Pvtanie:

Zp,271.4.2019

"Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki
związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?"

Odpowiedz,

Nie

Pvtan ie,

"Jezeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę
do wyliczenta wskaznika obsługi długu?"

o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę

odpowiedz

Nie

Pvtanie:

"Jezeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku
prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotow z nią powiązanych z tytułu
zawartych przez JST umów wsparcia?"

Odpowiedz:

Nie dotyczy.

P)itanie:

'Ueś/l JSr planuje wydatki inwestycyjne - proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą
realizowane z udziałem środkow pochodzących z budżetu UE?"

Odpowiedz:

Tak.

Pvtanie.

"9, lnformacje na temat zobowiązań wymagalnych
wysokości i z jakiego tytułu:"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedż na pytanie 22.).

Pvtanie:

"10. lnformacje na temat należności wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu
ijakie czynnoścl są podejmowane pnez JST w celu ich wyegzekwowania:"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05,2019 r. (odpowiedż na pytanie 22.).

Podejmowane czynności: upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania przedsądowe,

Zamieszczono na stronie internetowejzamawiającego: vrnłr.v.golina.pl 
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Pvtanie:

"11. lnformacje na tematfarm wiatrowych znajdujących się na terenie JSr- proszę podać czy JST
pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był

wysokości ijaki posiada plan finansowy na jego zwrot?"

Odpowiedź:

Tak. B'1 630,00 zł, Nie posiada.

Pvtanie:

"12. Informacje na temat wiarygodnościJSr (Opls; Odpowiedź; Kwota IPLN]):

Czy na rachunkach bankowych ciązą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęĆ
egzekucyjnych"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedż na pytanie 12.).

Pvtanie:

"Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZIJS, US?
JeśtiTAK, proszę o podanie kwoty:"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedz na pytanie 13. i 16.).

Pvtanie:

"Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2O1g r. (odpowiedź na pytanie 14.),

Pvtanie:

"Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika
sądowego postępowa n ia egze kucyj n e? "

Odpowiedź:

Nie. t
!Pvtanie: ł

"Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanbwiono w nim żarząd

;
iOdpowiedź: 
4

Pvtanie: -*

"Czy w ciągu ostatnich 2 tat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi
wy ko n awcze m u re p reze n tuj ące m u P a ń stw a je d n ostkę ? "

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r, (odpowiedź na pytanie 17.).

Pvtanie:

"13. lnformacje na temat zabezpieczeń:

Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?"

Zamieszczono na stro n ie i nternetowej zamawiającego : wwv. gol i na. pl
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Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 3.1.9, specyfikacji istotnych warunkow zamówienia (siwz).

Pytanie:

" Czy n a de kl a racji wekslowej zosta n ie złożo n a ko ntrasyg n ata Skarbn i ka? "

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 3,1,9. specyfikacji istotnych warunkow zamówienia (siwz).

Pvtanie:

"Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztow notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia
w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art 777 kpc) [o ile dotyczy]"

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 3 1.8. specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz).

Pvtanie,

'W pnypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie
zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?"

Odpowiedz:

Tak.

Pvtanie,

"14. lnformacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzt]:

14.1, Na jokim poziomie jest dochod ze sprzedoży majqtku?"

Odpowiedz:

0,00.

Pvtanie:

"14.2. Na jokq minimolnq kwotq planowane sq przetorgi na sprzedaż majqtku i czy jakieś zostały już

ogłoszone, jeśli tak to jakq kwotę?"

Odpowiedź:

0,00,

Pvtanie:

"15. Pytania dotyczące zapisow w S\WZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie
odpowiedzijest uzależnione od szczegołowości zapisow w SIWZ]

15.1 . Jeśli z treści S\WZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?"

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie:

"b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?"

Odpowiedz:

Tak.

Zamieszczono na stron ie i nternetowej zamawiającego : www, gol i na. pl
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Pvtanie:

'c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustatony okres spłaty kredytu?'

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

'd) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST pzyjmuje do
wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada
zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?"

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pvtanie:

'e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnejzgodzie na zastosowanie zmian?"

Odpowiedz:

Tak.

Pvtanie:

"15,2.Jeśti z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy
kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunkow/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?

[wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamowień publicznych]"

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 17.1. siwz.

Pvtanie:

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie
dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w sprawie
pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opiniio możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy*
jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej, Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy
dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem krpdytu.* [oświadczenie
należy usunąó, jeśli nie dotyczy]

Odpowiedź:

Nie,

}

i

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r, (odpowiedź na pytanie 3 tiret 4).

CZĘŚÓ tl _ WYMAGANE D)KU MENTY

Pvtanie:

"DokumenUy o wyborze organu wykonawczego JSr
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sponądzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie
wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, pzed podpisaniem umowy kredytu'

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 23.).

Zamieszczono na stro n ie i nternetowej zamawi ająceg o: wlrvw. g ol i na. pl
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Pvtanie:

" Reg ul am i n org an izacyjny

UWAGA:
1 ) w przypadku nieobecności wojta/bu rmistrza/prezydenta
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie

będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedź:

Link do regulaminu (regulamin do pobrania):

http://eolina. p|/ssi/pllu rzad-m ieiski/u rzad-m ie iski/regu la m in-orga nizacvinv. htm l

Pvtanie,

"Uchwała o powołaniu skarbnika/głownego księgowego

UWAGA.
jezeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie
vlymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz:

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Goliny - do pobrania w załącznikach (zestaw 3)

Pvtanie,

"Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta,
do zaciągania kredytów i pożyczek

UWAGA.
1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w pĄekcie uchwaĘ

budżetowej,
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie

będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz:

Nie dotyczy.

Pytanie:

"Uchwała Zarządu JSr - w sprawie wskazania członkow tego organu - uprawnionych do dokonywania
czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytow i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy
o finansach publicznych

UWAGA:
1) dokument nie dotyczy gmin;

!

{, -', ,

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie
będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, pzed podpisaniem umowy kredytu" !

Odpowiedz:

Nie dotyczy.

Pvtanie:

"Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)"

Odpowiedź:

Link do Uchwały budzetowej na rok 2019 (uchwała do pobrania);

http://go lina, p|/bip/prawo-m ie iscowe/uchwa lv-radv-m ieiskiei/2018 ].. htm l

Zamieszczono na stron ie internetowej zamawiającego: www. gol ina. pl
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' Pvtanie:

"Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy

[o ile dotyczy]'

Odpowiedź:

Link do Uchwały budzetowej na rok 2019 (uchwała do pobrania):

http://golina.pllbip/prawo-mieiscowe/uchwa lv-radv-mieiskiei/20191.htm l

Pvtanie:

"Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa"

Odpowiedź:

http://eolina.pllbio/prawo-mieiscowe/uchwalv-radv-mieiskiei/20191.html

Pytanie:

"Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]'

http://qolina,pUbip/prawo-mieiscowe/uchwa lv-radv-mieiskiei/20191.html

Pvtanie:

"lJchwała składu orzekającego Regionatnej tzby obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy

UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie

wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05,2O1g r. (odpowiedź na pytanie 3, tiret 1,).

Pvtanie:

"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w sprawie Opinii o pĘekcie
uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy

UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie
wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, prued podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz: \
{

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27 .05.2019 r. (odpowiedź na pytĄie 3. tiret 2.).

Pytanie:

"I.Jchwała Składu Orzekającego Regionalnej tzby Obrachunkowej w sprawie Opinii o moZliŃości
sfinansowania deficytu budżetowego , _.

IJWAGA: 
" "-it

1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt
2) jeżeli JST na dzień spotządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie

będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27 .O5.201g r. (odpowiedz na pytanie 3. tiret 4,).

Pytanie:

"lJchwała składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie

Wieloletn iej p rog nozy fin a n sowej

Zamieszczono n a stron ie i ntern etowej zamawiającego: wvwv, gol in a. pl
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UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie

wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przect podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania zdnia27.05.2019 r. (odpowiedżna pytanie 3. tiret 3.).

Pvtanie:

"|Jchwała Składu orzekającego Regionatnej lzby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowoŚci

planowanej kwoty długu

UWAGA:
jeżeti JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, Że dostarczenie będzie

wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"

Odpowiedz,

Zgodnie z zapisem pkt. 3.2.4. siwz.

Pvtanie,

"Uchwała Składu orzekającego Regionatnej lzby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub

pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu

UWAGA.
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie

wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed poclpisaniem lJmowy kredytu"

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27 .05.2019 r. (odpowiedż na pytanie 3. tiret 3.).

Pvtanie:

pełna sprawozdawczość (Rb-27s, Rb-2BS, Rb-lVDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni

rok budżetowy

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedż na pytanie 21.).

Pytanie:

"Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy

UWAGA:
jeżeti JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem"

Odpowiedz:
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Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27 ,05.2019 r. (odpowiedz na pytanie 1.),

Pytanie.

"Pełna sprawozdawczośc (Rb-27S, Rb-2SS, Rb-/VDS, Rb-N l RB-Z) za okres bieżący

bieżącego roku b udżetowego) "

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedz na pytanie 21.).

Pytanie:

"Uchwala o zaciągnięciu kredytu

UWAGA:
jeżeli JST na dzien sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem"

Zamieszczono na stron ie internetowej zamawiającego : www. gol i na. pl
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Zp.271.4.2019

Odpowiedz:

Link do Uchwały budzetowej na rok 20,19 (uchwała do pobrania):

http://qolina.pl/bip/prawo-mieiscowe/uchwalv-radv-mieiskiei/20191,html

Załączniki do odpowiedzi (zestaw 3) - do pobrania

Zamieszczono na stron ie i nternetowej za mawiaj ącego: www. g ol i na, pl
].0


