GMINA RYBNO

13-220 Rl/bno, ul Lubawska 15
wol. warmiisko mazwski€
NIP 5711629433 R€gon 130378404

Rybno, dn. 13.1 1.2019 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu
nieograniczonego pn. ,,Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na czg6ciowe pokrycie
planowanego deficytu Gminy Rybno"'
Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wierh Publicznych: 620111-N-2019
Data zamieszczenia: 07.1 1.2019 rok

Odpowiedi Zamawiaj4cego w ramach zgloszonych wniosk6w o nyja3nienie treSci SIWZ
Zgodnie zart.38 ust. ustawy z dnia24 stycmia2004 roku Prawo Zam6wieri Publicmych (Dz.
tJ.22019 roku poz. 1843) udzielamy wyjainierl w zwipku z pytaniami Wykonawc6w, dotycz4cymi
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w postgpowaniu jw.:

L

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodg na zmiang treSci zapisu znajdujqcego sig w rozdziale III, pkt.
I ppkt. 10 SIWZ polegaj4cej na: Splata odsetek od kredl.tu nasqpi w terminie do ostatniego
dnia miesi4ca okresu odsetkowego, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy
dostarczonej do 7 dnia, ostatniego miesi4ca okresu odsetkowego, z wyj4tkiem ostatniego okresu
odsetkowego umowy, kt6ry zostanie rozliczony i splacony do kofca kwartalu roku 2032.

Odp. I Zamawiaj4cy nie wyraZa zgody.

2.

potwierdzenie, 2e aktualnie nie wystgpuj4 nieujgte w kwocie zadtuZenia
w sprawozdaniach bud2etowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty
finansowe o charakterze ekonomicznym zbli2onym do kredyu, po2yczki lub porgczenia)
wynikaj4ce ze:
a) sprzeda2y zwrotnej skladnik6w maj4tku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego skladnik6w maj4tku komunalnego,
c) platnoSci ratalnej, dokonywanej przez okres dluLszy niLl2 miesigcy, za wykonane dostawy
lub zrealizowane uslugi na rzecz Gminy,
d) kwof dlugu wynikajqcej ze splaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobg trzeci4
w trybie okre6lonym w art. 5l8 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacj i) wraz
z restrukhrryzacj4 zadfuhen)a, za wyjqtkiem przypadku kred)'tu, pozyczki lub emisji papierow
warto$ciowych przewidzianych na splatg wcze5niej zaci4gnigtych zobowi4zafi z tytulu emisji
papier6w warto{ciowych oraz zaci4gnigtych poZyczek i kredyt6w,
e) um6w wsparcia udzielonych sp6lkom komunalnym realizuj4cym zadania z zakresu zadaf
wlasnych Gminy w kwocie wyZszej niz l% dochod6w Gminy za ostatni rok bud2etowy lub
w kwocie wyiszej ni? 500.000 zl.

Prosimy

o

Odp. 2 Zamawiaj4cy potwierdza.

3.

Prosimy o informacjg o zaci4gnigtych kledytach, poLryczkach i udzielonych porgczeniach oraz
podanie struktury zadlu2enia oraz udzielonych porgczeniach z uwzglgdnienierr.r kwoty umowy,
kwoty pozostaj4cej do splaty, daly zawarcia, da6/ splary, sposobu sfaty, wielkoSci raty,
oprocentowania, rodzaju zabezpieczenia (wg stanu na 31.12.2018 oraz na 3Q2019).

Odp. 3 OdpowiedL w zalqczonei tabeli.

4.

wwia

zgodg w umowie kredytu, na zastosowanie stawki referenryjnej
stanowi4cej zmienn4 stopg procentow4 opart4 o stawkQ WIBOR 3M dla notowania z tabeli
banku z ostatniego dnia poprzedzajqcego rozpoczgcie kazdego okresu obrachunkowego odsetki naliczane bgd4 od nastgpnego dnia po wyplacie kedynr/transzy do dnia splaty wl4cm ie?

Czy Zanawiaj4cy

Odp. 4 Zamawiaj qcy Wruita zgodQ.

5.

Zgodnie z rozdzialem III SIWZ pkt.8 Zal4cmik ,,Istotne postanowienia umowy" ma oke6lai
m.in. wymagania dotycz4ce zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o praca, os6b
wykonuj4cych wskazane przez Zamawiaj4cego czytno6ci w zakresie realizacji zam6wienia.
Niestety czytaj4c ,,lstotne postanowienia umowy" nie znajdujemy w nich wskazanych
wymagafi.

Odp.5 Wyrnagania dotycz4ce

6.

zatntdnienia okre6lone zostaly w SIWZ Rozdzial III, pkt. 5-10.

Prosimy o udostepnienie opinii RIO w sprawie mo2liwo5ci sfinansowania defic1tu.

Odp. 6 Uchwala Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o mo2liwo6ci splaty
przez Gming Rybno kedytu stanowi zal4cznik do dokumentacji SIWZ.

7

.

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby w cenie kredytu, zostala pobrana prowizia przygotowawcza
i/ lub prowizja od udzielonego kedytu?

Odp. 7 Dopuszcza sig moZliwo66 pobrania prowizji, lecz nie mo2e byd pobrana w biei4cym roku.

GMINA RYBNO
13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj, wermidsko-mazurslde
NIP 5711629433 R€gon 13qi78/()4

Nazwa

Kwota wg

banku

umowy [zf]

BS

o/Rybno

BGK Olsztyn

PKO BP SA

1 035 000,00

kredyt
1 851 954,00
kredyt
3 s00 000,00
kredyt

Stan zadluienia Gminy Rybno na dziefi

Rok

zawarcia
umowY

Kwota pozostala
do spfaty na dzief
31.12.2018 r. [zfl

3t.L2.20ta r. i 30.09.2019 r.

Kwota pozostala do
spfaty na dzief
30.09.2019 r. lzll

Kofcowa data
splaty kredytu

Spos6b

Wielko56 raty

zaplaty

kwartalnej lzll

Rodzaj
zabezpieczenia

2072

221 000,00

110 000,00

30.06.2020 rok

przelew

37 000,00

weksel

zotT

1 803 204,00

1 656 954,00

31.03.2028 rok

przerew

48 750,00

weksel

20L8

3 500 000,00

3 500 000,00

3I.L2.2032 tok

przerew

67 500,00

weksel
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