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I(olbuszowa, dtiaT maja2020 t

Wszyscy Wykonawcy
WyjaSnienia tre6ci Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postEpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
tta zadanie pn.: ,rUdzielenie kredytu na splatq wcze6niej zaci4gnigtych
ktedyt6w ipoLyczekw kwocie 4.944.262 zf'

Ogtroszenie w Biuletynie Zam6wied Publicznych nt 533326-N-2020 z dnta 2020-04-27 r.
Ogloszenie o zam6wteniu - Uslugi

W zwi4zku z otrzymanymi pytaniamt dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznta
2004 r. - Prawo zam6wie( publicznych (t.1. Dz.lJ. z 201.9 r. poz. 1843), Zamawrajqcy tj. Gmina
I(olbuszowa, ul. Obordc6w Pokoju 21, 36-100 I(olbuszowa, pruekazuje tte56 zapytai wraz
z wyja6nieniami:

Bank zwta.c sie z ptoibq o przeslanie poni2szych dokument6w/informacji w zwiqzku
z przetargiem:

Pytanie nr 1:

Sprawozdad finansowych za 1Q2020
o RB-NDS
o Rb-Z
. Rb-27S
. Rb_2BS

. Rb-Z SP ZOZ o ile jest orgallem zalozycielskim

Odoowied2:
Sprawozdania finansowe gminy s4 dostgpne na sftonach BIP Gminy Kolbuszowa:

http: / /bip,kolbuszowa.pL5g:sEona-glowna/4576-sprawozdania-z-wykonania-budzeru.html

Pytanie nr 2:

Uchwatry budzetowej na aktaalny tok budzetowy (z uwzglEdnieniem zmian wprowadzonych
w trakcie roku bud2etowego)

OdpowiedZ:
Uchwala bud2etowa uwzgledniajaca zmiany jest dostgpna na stronach BIP Gminy I(olbuszowa:

http: / /bip.kolbuszowa.pll59-strona-glowna/3645-budzet-miasta-i-gminy-kolbuszowa/5750-
budzet-miasta-i-sminv-l<olbuszow a-m-2020 -rok. h tml
Uchwaly w sprawie zmiar, w bud2ecie w zlqczenit.
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Pytanie nr 3:

Opinii RIO
o Z wykonywania budietu za 201.8 i201,9 r
o O mo2liworici splaty wnioskowanego kredytu.

Odnowiedi:+
Opinie RIO s4 dostgpne na stronach BIP Gminy I(olbuszowa:

http://bip.kolbuszowa.pll59-strona-glowna/3645-budzet-miasta-i-gminy-kolbuszowa.html

Opinia o mo2liworici splaty wnoskowanego ktedytu nie wymagania uzyskania opinii RIO zgodnie

z artylrutrem 15zo Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych tozwtqzaniach zwtqzanych

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem r zwalczanrem COVID-19, innych chor6b zakai,nych

oraz wywolanych nimi sytuacli kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z poin.zm.).

Pytanie nt 4:

Uchwaly o udzielenie absolutorium za 2018 r

Odoowiedf:
Uchwala o udzielonym absolutorium dostgpna jest na (Zal. Nr 1)

Pytanie nr 5:

O6wiadczenie Gminy o niezaleganiu w ptratno6ciach wobec ZUS, US, bank6w i innych instytucji
finansowych, oraz o terminowym tegulowaniu zobowiqzaitwry:,qzyw^nia sig z warunk6w um6w.

Odpowiedf:
O6wiadczenie gmtny o nrezaleganiu w platno6ciach (ZaL.Nr 2)

Pytanie nr 6:

Je6li wystapiqnaleznolcii zobowtqzafli^wyrn g lne ptoszg o wyja6nienie powod6w powstania oraz

relno6ci odzyskania nale2no6ci oraz termin6w splaty zobowi4za( wymagalnych:

Odoowiedf:
Na dzied przygotow)'wania informacji zamawia)qcy n1e posiada zadnych nale2nodci i zobowiqza(
wymagalnych.

Pytanie nr 7:

Zestawienie zobowiqzai z tytalu porgczen i gwarancji:

Nazwa podmniotu za zob owiqzania kt6rego udzielono p orgczenia f gwarancji,

Nazwa banku, instytucji finansowej,

Okres obowi4zl,wania transakcii,

I(wota p otgczetia, kwota zadlwzenta,

Terminowo66 obstrugi.
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W ty- porgczeria za zobowrqzania SP ZOZ-ow dla kt6rych Gmina jest organem zalozyciell<tm

OdpowiedZ:
Informacja o poreczeniach udzielonychpruez gminE dla ZGICM Sp. z o.o. /ZaL. t 3/

Pytanie nt 8:

Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysk6w i strat) SP ZOZ-6w dla kt6rych Gmina jest

organem zaloZycielskim oruz Sp6\ek prawa handlowego w kt6rych wklad kapitalowy przektacza
500/o udzial6w lub akcji sp6lki.
OdpowiedZ:
Sprawozdania finansowe sp6lki komunalne, ZGKM za201Br. i2079r. /Zzl. m 4/

Pytanie nr 9:

Czy zamawia)qcy przewiduje wystawienie deklaracji wekslowej jako wystawca weskla.

Odpowiedf:
Tak, zamawiaj4cy dopuszcza mozlt'wo56 wystawienie deklaracji wekslowej, jako wystawca weksla.

Pytanie nr L0:

Czy zamawia)4cy zlo2y oSwiadczenie o poddaniu sig egzekucji w trybie art.777 kpc iwryraza zgodg
na poniesienie koszt6w z qn zwrqzanych.

Odtrowied2:
Tak, zamawiajacy dopuszcza mozltwoit. zNozenia oiwradczenie o poddaniu sig egzekucji w trybie
art.777 kpc i wyra2enia zgody na poniesienie koszt6w z rym zwiqzanych.

Pytanie nr 11:

Czy na wekslu zostanie z\o2ona kofltrasygnata skarbnika.

Odpowiedf :

Tak, zamawiaj4cy dopuszcza mozhwoic zloLenia kontrasygnaty skarbnika na wekslu. Zamawiajqcy
jednocze6nie infotmuje o stanowisku RIO w I{ielcach odnoSnie weksla in blanco i kontasygnaty
skarbnika /Zal. m 5/

Pytanie m12:
Informacla o udzielonych pnez jednostkg umowach wsparcia Q<wota, beneficjent, dory
obowi4zy,wania).

Odpowiedi:
Nie dotyczy, zamawia)qcy nie posiada zawafiych um6w wsparcia.

Pytanie nr 13:

Informacia o przewidywanych doplatach do kapitalu Sp6lek podlegtrych jednostce.
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OdpowiedZ:
Na dzief ptzygotow)'wania informacJi gmna nie planuje doplat do sp6trki komunalnej ZGI<IM.

Pytanie nr14:
Infotmacja o planowanych doplatch do kapitalu lub pokrycia stng SP ZOZ-6w dla kt6rych jest

orgafl em zalo2ycielskim.

OdpowiedZ:
Nie dotyczy, zamawiajqcy nie jest orgaflem zahozycielsktrn dla SP ZOZ.

Pytanie nr L5:

Proszg o informacjg czy Zamawial+cy posiada zalegle zobowrqzania finansowe w bankach, jezelttak,

to prosimy o podanie k-oty zaleglych. zobowrqzaiw bankach (w PLN).

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie posiada zaleglych zobowiqza{, finansowych w bankach.

Pytanie nt 16:

Ptoszg o informacjg o realizowanych inwestycjach finansowanych lub wsp5trfinansowanych zIJE.

Odoowied2:
Informacja o inwestycj acb. reahzowanych przy udzrale Srodk6w UF, /Zal. m 6 /

Pytanie m17:
Informacja o posiadanychudzial.ach lub akcjach sp6lek prawa handlowego.

Odpowiedf :

Gmina I(olbuszowa posiada 2.467 udzia\ow Q<azdy o warto6ci nominalnej 1,.0002\) w kapitale
zak\adowymZGI<M Sp, z o.o.

Pytanie nt 18:

Ptoszg o infotmacj p czy zarnawtal4cy tr.a zawatte umowy o partflerstwie publiczno -pryw^trryfi oraz

umowy wsparcia/wystawione deklatacje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty,
kt6rych tre6cia jest obietnica zabezpteczenTa kredytu/pozyczl<t, o6wiadczenie do podjgcia dziatratt

wobec dluzntkamaiqcychna celu utrzyrn nle tetminowej obslugi kredytu/pozyczki,utrzymanie nie
budzqcej obaw sytuacji ekonomiczno-finasowej dlu2nika, zobowiqzanTe z^r\ wiajqcego do pokrycia
koszt6w przektoczenia bud2etu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbgdnej
pomocy I1'edytobiorucy dla dokofrczenia projektu inwestycyjnego oraz udzielenia wszelkeij innej
niezbgdnej pomocy I{redytobiorcy dla dokofrczenia projektu inwestycyjnego orazwywiqzanta sig z

watunk6w umowy kredytowej, zobowtqzanie do dokapitaltzowania itp.) dla sp6lek zaleznych od
zamawtalqcylubinnych.JeLeE tak,to jakich zaanfalowanidotyczy,w jahichkwotachina jakieokresy
(zadNuz enre, ob s luga zad\uz enia) .
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Odpowied2:
Nie dotyczy,

Pytanie nt 19:

Czy zamawiajqcy wyruza zgodg fla zaprs, ii wszystkie zmiany umowy kredytowej nast4pi4 w formie
aneksu do umowy po uzyskaniu zgody banku na proponowane zmiany:

OdpowiedZ:
Tak, zamawrajqcy wyraza zgodg na zapis, i2 wszystkie zmiany umowy kredytowej nast4pi4 w formie
aneksu do umowy po uzysft2fiu zgody banku fla proponowane zmiany.

Pytanie nt 20:

Proszg o informacla czy zamawiajqcy zgodzi siE na wpisanie do umowy obowi4zku dostarczenia

dokument6w/ iub umieszczenia na ofrcjalnych stronach intetnetowych BIP ifuedytobiorcy /
wynikaj4cych z obowiqzku monitorowania sytuacii ekonomiczno-finansowej Iftedytobiorcy
zgodnie z wewnettzymi przepisami Banku.

Odpowied2:
Tak, zamawtajqcy wyraza zgodE na wpisanie do umowy obowi4zku dostarczenia dokument6w/ lub
umieszczeniana ofrcjalnych sttonach intetnetowych BIP IGedytobiorcy /wynikaj+cych z obowi4zku
monitorow ania sy tuacJi ekonomiczno- finans owej gmrny n^ p o ftz eby b anku.

Pytanie m 2I:
Przestranie opinii RIO do projektu budzetu2020.

Odpowiedf :

Opinia RIO do projektu bud2etu 2020r. na stronach BIP Gminy I(olbuszowa

http: / /bip.kolbuszowa.pl/59-strona-qlowna/3645-budzet-miasta-i-sminv-kolbuszowa /5462-
proi ekt-budzetu-miasta-i-smifl v-kolbuszowa-n a-2020 -r.had

Zatnawiajqcy jednocze6nie infotmwle, 2e uchwala bud2etowa na 2020t. i uchwala \XrPF Grniny
I(olbuszowa zawteraje zmiany odpowiednio wzglEdem projektu uchwatry budzetowej i projektu
uchwatry WPF wypelntajqce zapisy wynikaj4ce z art. 243 ustawy o finansach publicznych, o czyrn
iwradczqpozyty.wne opinie RIO

o w sprawie pozytyu/nie zaoptniowanej prawidlowo6ci planowanej kwofy dlugu Gminy
I(olbuszowa nalata 2020- 2030

o w sprawie mozliwo6ci sfinansowania deficytu bud2etu Gminy I(olbuszowaw rcku2020

http: / /bip.kolbuszowa.pll59-strona-glowna/3645-budzet-miasta-i-gmin),-kolbuszowa/5750-
budzet-mia s ta-i-smi nv-kolbuszow a- na-2020 -rok. h unl
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Pytanie nt 22:

Przestranie opinii RIO w sprawie \MPF

Odpowied2:
Opinia RIO w sprawie \X{PF na stronach BIP Gminy I(olbuszowa

http: / /bip.kolbuszowa.pl/59-strona-slowna/3645-budzet-miasta-i-emrrv-kolbuszowa /5462-
proi ekt-budzetu-miasta -i-gminlr-kolbusz owa-na-2020-r.htrnl

http: / /bip.kolbuszowa.pl/59-strona-glowna/3645-budzet-miasta-i-qnmv-kolbuszowa /5750-
budzet-miasta-i-Eminv-kolbuszow a-na-2020 -rok.html

Pytanie m23:
Doprecyzowanie terminu platno6ci odsetek - ostatniego dnia m-cakoncz4cego kwartal czy 7 dzien
m- ca kolej nego kwartal u za l*r artal p oprz edni.

Odpowiedi:
Termin platnoSci odsetek -7 dziei m-ca kolejnego kwattalu zakurafiatr poprzedni

Buxtvttsrrz Ko


