Pyzdry dn 21.07.2011r.

Dotyczy wyjaśnień do SIWZ
Pytania zadane przez uczestników w postępowaniu oraz odpowiedzi:
1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST z uwzględnieniem
nazwy, numeru REGON i NIP
Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą i Miastem Pyzdry:
lp.

Nazwa instytucji

Regon

NIP

1 Centrum Kultury, Sportu i Promocj

00124357800000

667-12-36-514

2 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

00097189600000

667-12-36-520

3 Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

31050163000000

667-12-48-977

001236503

667-12-36-508

003730555

667-15-25-483

001196643

789-15-32-416

001196614

789-15-32-391

001196637

789-15-32-385

001196620

789-15-32-439

000238931

789-15-32-445

000996146

667-12-48-658

311085524

789-15-32-379

4 Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Usług Wodno Kanalizacyjnych
5 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
6 Samorządowa Szkoła Podstawowa w
Górnych Grądach
7 Samorządowa Szkoła Podstawowa w
Lisewie
8 Samorządowa Szkoła Podstawowa w
Pietrzykowie
9 Samorządowa Szkoła Podstawowa we
Wrąbczynkowskich Holendrach
10 Samorządowa Szkoła Podstawowa w
Pyzdrach
11 Przedszkole Samorządowe im. Janka
wędrowniczka w Pyzdrach
12 Publiczna Gimnazjum im. Kazimierza III
Wielkiego w Pyzdrach

2. Podanie informacji, czy JST korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeżeli tak to
prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności.
Gmina i Miasto Pyzdry nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
3. Podanie informacji, czy JST udzieliła poręczeń i gwarancji, jeżeli tak to prosimy o
podanie kwot oraz terminu obowiązywania poręczeń i gwarancji.
Gmina i Miasto Pyzdry nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
4. Wykazu instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa,
aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)
Wykaz instytucji w których Gmina i Miasto Pyzdry korzysta z kredytów i pożyczek:
Nazwa instytucji
Powiatowy Bank Spółdzielczy we

Aktualne

Miesięczne

Ostateczny

zadłużenie

obciążenia

termin spłaty

1 360 883,00 zł

40 141,00 zł

31.12.2014 r.

1 570 016,28 zł

17 333,04 zł

31.12.2025 r.

356 194,61 zł

7 544,31 zł

20.10.2017 r.

3 287 093,89 zł

65 018,35

Wrześni o/Pyzdry
Bank Gospodarstwa Krajowego
oddział w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
RAZEM

Oprócz ww kredytów i pożyczek Gmina i Miasto Pyzdry zaciągnęła w BGK w Poznaniu pożyczkę
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w wysokości 1 672 457,02 zł, która
zostanie spłacona jednorazowo po rozliczeniu inwestycji.
Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 4 959 550,91 zł.
5. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu przez Gminę, jeżeli Gmina
nie jest w posiadaniu w/w opinii prosimy o informację czy Gmina dostarczy w/w opinię
przed podpisaniem umowy kredytowej?
Gmina posiada pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Pyzdry kredytu

inwestycyjnego długoterminowego, wyrażoną w uchwale Nr SO-0950/27/7/Ko/2011 z dnia
06 maja 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
6. Uchwały o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu.
Gmina nie posiada odrębnej uchwały o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu. Zapisy
odnośnie sfinansowania deficytu budżetu z tytułu kredytów i upoważnienia Burmistrza do
zaciągania kredytów znajdują się w uchwale nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
2 lutego 2011 r.w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011.
7. Prosimy o podanie kwoty rat kapitałowych.
Gmina planuje, że rata kapitałowa od przedmiotowego kredytu wynosić będzie 6 693,00 zł
8. Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane miesięcznie na ostatni dzień
każdego miesiąca bez karencji w spłacie?
Gmina potwierdza, że odsetki będą spłacane miesięcznie na ostatni dzień każdego miesiąca
bez karencji w spłacie odsetek.
9. Jaką datę uruchomienia kredytu należy przyjąć w celu wyliczenia ceny ofertowej?
Za datę uruchomienia kredytu w celu wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć 18.08.2011r.
10. Czy Zamawiający może potwierdzić iż przyjmuje kalendarz rzeczywisty tj. licząc
365/366 – dni w roku przystępnym, na potrzeby obliczenia ceny oferty jaki i w umowie
kredytu?
Gmina i Miasto Pyzdry potwierdza, że na potrzeby obliczenia ceny ofert i w umowie
kredytu przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. licząc 365/366 dni w roku przestępnym.
11. Czy Zamawiający dopuszcza założenie oświadczenia o podaniu się egzekucji na
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z tytułu umowy kredytu
oraz co do roszczeń z weksla?

Dopuszcza się złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego
tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z tytułu umowy kredytu oraz co do roszczeń z weksla.
12. Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, weksel, deklarację wekslową
oraz oświadczenie o podaniu się egzekucji?
Tak, Skarbnik Gminy i Miasta kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową,
weksel in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
13. Czy Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym w pozycji „kwota odsetek
od kredytu” należy wpisać kwotę odsetek wyliczoną według WIBOR 3M na dzień
27.06.2011r. A w pozycji „kwota marży banku” kwotę odsetek wyliczoną według marży
banku?
Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym w pozycji „kwota odsetek od kredytu”
należy wpisać kwotę odsetek według WIBOR 3M na dzień 27.06.2011 r., za jaką bank
udzieli kredytu, a w pozycji „kwota marży banku” dodatkowe opłaty i prowizje z tytułu
udzielonego kredytu.

