Radzyń Chełmiński, 29 lipca 2010 r.
L.dz. BPK-341-8/10

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla
gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI
ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły
następujące zapytania co do treści SIWZ:
Dnia 22 lipca 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – udzielenie długoterminowego
kredytu w wysokości 3.200.000 zł
Jako zainteresowani przystąpieniem do przetargu j.w. uprzejmie prosimy o udostępnienie
następujących dokumentów:
1/. Zestawienie zadłużenia Gminy w bankach i innych instytucjach finansowych
2/. Prognoza sytuacji finansowej Gminy na okres kredytowania
3/. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu
4/. Opinia RIO możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
5/. Sprawozdania: RB-N i Rb-Z za 2008 r., 2009 i II kw. 2010 oraz Rb-NDS za II kw. 2010
6/. Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2008 i 2009
7/. Zaświadczenia REGON i NIP (dla Gminy)
8/. Opinia RIO o projekcie budżetu 2010
9/. Czy Gmina korzystała lub korzysta z wykupu wierzytelności (jeżeli tak, to jakie kwoty i
termin spłaty)
10/. Czy Zamawiający zaakceptuje projekt umowy kredytowej sporządzony na wzorze umowy
obowiązującej w Banku składającym ofertę? Projekt zawierałby oczywiści istotne
postanowienia z „Ogólnych warunków umowy” będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ?
W/w dokumenty są niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Gminy”.
WYJAŚNIENIA
Ad. 1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument.
Ad. 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument. Ponadto w/w dokument
dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.bip.radzynchelminski.pl/index.php?strona=393
- załącznik Nr 13 Prognoza
kwoty długu i spłat;
Ad. 3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument. Ponadto w/w dokument
dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w BIP.
Ad. 4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument.
Ad. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument. Ponadto Zamawiający
informuje, iż sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2010 r. dostępnej jest na stronie internetowej
Zamawiającego w BIP.
Ad. 6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument.
Ad. 7. Zaświadczenia REGON i NIP Zamawiający przesyła Wykonawcy na wniosek.
Ad. 8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w zestawienie.
Ad. 9. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy kredytowej sporządzony na wzorze umowy
obowiązującej w Banku składającym ofertę, pod warunkiem, iż będzie zawierać istotne
postanowienia z „Ogólnych warunków umowy” będących załącznikiem do SIWZ, ponadto zaś,
żaden z zapisów w/w umowy nie będzie w sprzeczności zapisami SIWZ i załączników do niej.
Ad. 10. Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.

Dnia 21 lipca 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„W związku z przygotowywaniem oferty dotyczącej przetargu na „Udzielenie
długoterminowego kredytu bankowego dla Urzędu Miasta i Gminy Chełmiński” w wysokości
3.200.000 zł, prosimy o uzupełnienie w dokumentacji i wyjaśnienia dotyczące następujących
spraw:
1. Opinię RIO dot. prognozy budżetu na 2010 rok, wykonania budżetu za 2009 rok
2. Zestawienie kredytów (kwoty rat, daty spłat) i wykupów wierzytelności,
3. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał roku 2010 oraz aktualną informację o
stanie mienia komunalnego,
4. Prognozę budżetu Urzędu Miasta i Gminy na okres kredytowania,
5. Aktualne /30dni/ zaświadczenia ZUS i US,
6. Uchwałę Rady Miasta i Gminy o zaciągnięciu kredytu,
7. Opinię RIO dot. możliwości spłaty kredytu,
8. Doprecyzowanie p. 3.2 SIWZ odnośnie spłaty kapitału, która musi być w ostatnim dniu
kalendarzowym miesiąca, natomiast termin rozpoczęcia spłaty podano od 01.01.2013,
9. Prosimy o podanie wysokości rat, jakie Państwo zamierzają spłacać w poszczególnych
okresach, co dodatkowo pozwoli na sporządzenie przez wszystkich oferty na poziomie
gwarantującym jej porównywalność,
10.
§ 4 punkt 3 i 5 zał. nr 4 do SIWZ – Z uwagi na fakt, iż naszym zdaniem treść punkt 3 i 5
stawki odniesienia nawzajem się wykluczają, prosimy o ich ujednolicenie, poprzez zapis
następującej treści: „3. Stopa procentowa kredytu, o której mowa w ust. 2, będzie równa
sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla
depozytów 1-miesięcznych ze wszystkich kalendarzowych dni miesiąca którego dotyczy,
zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz marży Banku w wysokości……..
5. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem
miesiąca proporcjonalnie do zmiany stawki odniesienia obliczanej, z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów
1-miesięcznych ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca którego dotyczy, której sposób
wyliczenia określony jest w ust. 3. Marża określona w ust. 3 nie ulega zmianie.
11. § 11 punkt 2 zał. nr 4 do SIWZ – Z uwagi na fakt, iż zapis dotyczący wysokości odsetek
karnych nie określa w jednoznaczny sposób np. daty zmiany stawki WIBOR, proponujmy
możliwość rozważenia zmiany treści pierwszego zdania punktu 2 na treść: „Za każdy dzień
utrzymania zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości 4x stopa
lombardowa NBP i wynoszącej na dzień podpisania umowy….” lub „Za każdy dzień
utrzymania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości 1,0 x
odsetki ustawowe (nie więcej niż 4 x stopa lombardowa) i wynoszącej na dzień podpisania
umowy…”

WYJAŚNIENIA
Ad. 1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument. Ponadto sprawozdania
tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu za lata 2007-2009 znajdują się na str.
internetowej Zamawiającego w BIP.
Ad. 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w zestawienie.
Ad. 3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument. Ponadto sprawozdanie
Rb-NDS za II kwartał 2010 r. dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego w BIP.
Ad. 4. Prognoza sytuacji finansowej Gminy na okres kredytowania znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego: http://www.bip.radzynchelminski.pl.index.php?strona=393 –
załącznik Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat;
Ad. 5. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach ZUS i US zostanie wysłane Wykonawcy,
który złożył wniosek w tej sprawie około 20 sierpnia 2010 r. po uzyskaniu aktualnych
zaświadczeń przez Zamawiającego z w/w instytucji.
Ad. 6. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego w uchwale budżetowej na rok 2010. Po zmianie ustawy o
finansach publicznych w uchwale budżetowej dokonuje się upoważnienia dla Burmistrza Miasta
i Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła
również Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 26/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w/w dokument jest dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego w BIP w linku prawo lokalne, zarządzenia Burmistrza 2010.
Ad. 7. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokument.

Ad. 8. Data 01.01.2013 określona w pkt. 3.2 SIWZ precyzuje jedynie od jakiego miesiąca
rozpocznie się spłata kredytu, przy czym raty spłacane będą na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego.
Ad. 9. Spłata kredytu nastąpi w 84 równych ratach zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.2) oraz
zapisami zawartymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję zmiany zapisu w załączniku Nr 4 do SIWZ
z dotychczasowego, na zapis następującej treści w § 4 : „3. Stopa procentowa kredytu, o
której mowa w ust. 2, będzie równa sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie średniej
arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych ze wszystkich kalendarzowych dni
miesiąca którego dotyczy, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz marży Banku w
wysokości…….. 5. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym
dniem miesiąca proporcjonalnie do zmiany stawki odniesienia obliczanej, z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1miesięcznych ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca którego dotyczy, której sposób
wyliczenia określony jest w ust. 3. Marża określona w ust. 3 nie ulega zmianie.
Ad. 11. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję zmiany zapisu w załączniku Nr 4 do SIWZ
z dotychczasowego, na zapis następującej treści w § 11 punkt 2: „Za każdy dzień
utrzymania zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości 4x stopa
lombardowa NBP i wynoszącej na dzień podpisania umowy….”.
W związku z treścią odpowiedzi na powyższe zapytania w odniesieniu do punktów 10 i 11
Zamawiający, wyrażając zgodę na zmiany treści załącznika nr 4 dokonał, a tym samym
dokonuje modyfikacji treści SIWZ na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w powyżej określonym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

