
Leoncin, dnia 13. 1 0.f0I1 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonęgo na udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokoŚci
1.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu związanego z rea|izacja
budzetu 201 I

Pytania i odpowiedzi
W odpowiedzinazapytanie jednego z Wykonawców dotyczące postępowania o zamówienie
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn:
,,Udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokości 1.500.000 zł' z przeznaczęniem na
pokrycie przejściowego deficytuzwiązanego zrca|izacja budzetu w roku 20II " zamawiający
informuje:

Pytanie 1
- Czy istnieje możliwość przedłuŻenia tęrminu składania ofert?
odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia składania ofert.
Pytania2
- Czy zamawrującv przewiduje zaproponowanie wzoru deklaracji wekslowej?
o dp, Zarnaw iaj ący ni e przewi d ział w zoru dekl aracj i weks l owej .
Pytanie 3
. Czy zanawiający podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?
odp. Zamawiający jest gotowy podpisaó takie oświadczenie.
Pytanie 4
- Czy uruchomienie kredytu następowaó będzie na podstawie pisemnych dyspozycji czy
równiez na podstawie faxu?
odp. Uruchomienie kredytu następować będzie v,ryłącznie na podstawie pisemnych
dyspozycji.
Pytanie 5
- Prosimy o doprecyzowanie sytuacji spłaty kredytu w przypadku daty spłaty odsetek i spłaty
kapitału przypadającej na dzien wolny od pracy?
odp. Zamawiający określił w specyfikacji,iz przewiduje spłatę odsetek w okresach
miesięcznych wyłącznie od kwoty uruchomionego kredytu. Nalezy przyjąÓ, że terminem
spłaty będzie ostatni dzienroboczy miesiąca (odpowiednio: 30.II oraz30.12), Kapitał
zostanie spłacony najpóźniej w dniu 30.I2.f01| r.
Py.tanie 6
- Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie WIBOR 1 M notowanego na dwa dni robocze
przed datąciągnienia i przedkuŻdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marŻę
Banku?
odp. Zamawiający niev,rytaŻazgody. Zasady oprocentowania kredytu zostały sprecyzowane
w SIWZ (Częsć II.8 opis przedmiotu zamówienia).
Pytanie 7
Jeśli odpowtedźna pytanie nr 6 jest odmowna prosimy o informację jaki wIBoR ma byÓ
zastosowany w Umowie kredytowej - obowiązujący, czy notowany 30131-go każdego
miesiąca?
odp. WIBoR obowiązujący ogłaszany prZeZNPB.
Pytanie 8
- Prosimy o doprecyzowanie jakąbazę odsetkową na|eŻy przyjąć do wyliczenia oferty.



odp.Bazaodsetkowa okreŚlona zostaław SIWZ (Część IV.15 opis sposobu obliczenia ceny)

jako 365 dni.

9. Prosimy o przekazanie Bankowi dokumentacji niezbędnej do prrygotowania

oferty tj.:
o NIP, REGON /do pobrania na stronie/

o Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy /do pobrania na stronie/

o Wykaz insĘtucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą

Przedsiębiorstwo Komunalne Lęoncin Sp. z o.o. REGoN: 141683596

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 _ I00%udział Gminy Leoncin

o Informacji o udzielonych poręczeniach, gwarancjach (na czyją rzecz, za kogo,

wysokość, termin obowiąz5.wania, wysokość rocznych spłat poręczanych

kredytów)

odp. Dotychczas nie udzielano polęczeń ani gwarancji'
o Wykaz insĘtucji, w których Gmina korrysta z kredytów lub pożyczek (nazwao

aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaĘ) oraz emisji

obligacji
odp.:

o Informacji cry Gmina korzysta z transakcji wykupu wierrytelnoŚci'

Odp. NIE.
o Informacji cry gmina składała wnioski i dotacje z UE,, jeśli tak to na jakim są

etapie rozpatrywania)

Odp. TAK. W trakcie rozpatrywania.

Lp.
Bank w którym
zaciągnięto kredyt

Nr i data umowy
Kwota kredytu zgodnie

z umową
Saldo na

dzień
30.09.1 1 r.

kwartalne
obciążenie

Ostateczny
termin spłaĘ

2 4

Barrk Spółdzielczy 005/004/201 1
28.07.f011

t.833.9f6 536.976 Spłata od 20 l 2
roku

3t. lf .f0t8

f . Bank Ochrony Srodowiska v09tNzlwFll57
f7.rr.2009

200.000 130.000 10.000 31.rf .f014

3 . Bank Społdzielczy 10/004t2009
14.r2.f009

584.000 38ó.600 29.'.l00 3r.12.20t4

4. Bank Spóldzielczy 017 t004/f010
13.t2.2010

461.000 396.600 f7.600 3t.12.f015

5 WFOSiGW 0217lr1/cwlP
t0.rf .20t0

t't4.1t5 t47.985 8.70s f0.rf .2015

6. WFOSiGW 0207l10lowlP
f3.t0.f010

772.909 656.982 38.646 20.12.f015

7. Bank SpÓ|dzieIczy 0361004/2011
29.03.2011

1.500.000 l  .013.  177.45 Kredl w
rachunku
bieżacvm

Do  31 . 10 . 2011

Razem 3.268.s20,45



o Prosimy o podanie prognory budżetu na okres spłaty kredytu ( z uwzględnieniem
wykonania w latach 2008-2010)
- dochodów ogółem, w Ęm: dochodów własnych, subwencji, dotacji, dochodów
bieżących' dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaĘ majątku'
.wydatków ogółem' w tym wydatków bieżących i wydatków majątkowych /do
pobrania na stronie: dokument uchwała Nr )V35l2011 Rady Gminy Leoncin z dnia
3 czerwca 201l roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Leoncin /
Prosimy o podanie prognozy długu i spłat od 2011 roku do końca okresu
kredytowania z uwzględnieniem kwoty wnioskowanego kredytu,
Wnioskowany kredyt krótkoterminowy zostanie spłacony w bieżącym roku. Prognoza
długu i spłat od 2011 roku /do pobrania na stronie: dokument uchwała Nr )V35l2011
Rady Gminy Leoncin z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin /

o Wieloletni plan inwestycyjny /do pobrania na stronie: dokument uchwała
Nr )U35l2011 Rady Gminy Leoncin z dnia3 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin /

. Informacji dot. zadań inwestycyjnych wymienionych w Wieloletnim Planie
Inwestyryjnym, które zostaĘ rozpoczęte, czy mają zbilansowane finansowanie,
które są planowane do rozpoczęcia i cry w projekcie uwzględniony zostanie
sposób ich finansowania,
odp. Wymienione w zat'ączniku Nr 2 ,,Wykaz przedsięwzięó do WPF'' - uchwała Nr
X/35120I1 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin, zadania
inwestycyj ne/przedsi ęwzięci a maj ą okre ś lony termin r ea|izacji w l atach.

o Zaświadczenie z ZSU i US
Odp. udostępnione przedpodpisaniem umowy.

o Sprawozdanie Rb.NDS za rok 2008 - 2010 oraz za dwa kwartaĘ 201| ldo
pobrania na stronie/

o Sprawozdanie Rb-Z za rok 2008-2010 oraz z^ dwa pierwsze kwartaĘ 2011 ldo
pobrania na stronie/

o Sprawozdanie Rb-27s za rok 2008.2010 oraz za dwa pierwsze kwańaĘ 201| ldo
pobrania na stronie/

o Sprawozdanie Rb-28s za rok 2008-2010 oraz za dwa pierwsze kwartaĘ 20|| ldo
pobrania na stronie/

o Sprawozdanie Rb-N za rok 2008-2010 oraz za dwa pierwsze kwartaĘ 2011 ldo
pobrania na stronie/

. opisowe sprawozdanie z rea|izacji budżetu za |ata 2008-2010 wraz z opiniami
RIO na temat realizacji budżetu / do pobrania na stronie/

o Opinia RIo o wieloletniej prognozie finansowej oraz o prawidłowości lrwoty
długu za20||



Uchwała nr 368lCl20I0 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedł'oŻonym
przez Wójta Gminy Leoncin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

opinia RIo o deficycie budżetowym za 2011 rok
Informacja o prawidłowoŚci wskaŹnika zadłuŻenia oraz obciĘenia z tytułu spłaty
długu w roku bieiących zawarta został'a w Uchwale Nr 338/W/11 Składu Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 pażdziemika 2011 roku w sprawie
wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Leoncin krótkoterminowej poŻyczki
zaciryanej w BGK w kwocie 2.455.802 zł.

opinia RIo na temat możliwości splaĘ kredytu będącego przedmiotem
niniejszego przetargu
Możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego wynika z upowaŻnienia Wójta
przęZ Radę Gminy w Uchwale Budzetowej' której projekt został' pozytywnie
zaopiniowany przez RIo (Uchwała Nr 369lCl20I0 Składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawi e z dnia 14 grudnia 2010 r.)

Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu niniejszego kredytu
W Uchwale Budzetowej Rady Gminy Leoncin na rok 2011 Nr IIV11/10 z dnia
28 grudnia 20|0 r. Rada Gminy upowazniła Wójta do zaciągarlia kredytów ipoŻyczek
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budzetu do
wysokości 2.000.000 zł.

Prosimy o informację o źródło spłaty niniejszego kredytu
odp. Spłata niniejszego kredytu nastąpi po wypłacie środków finansowych z tytułu
pomocy w ramach dział'ania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiej skiej'' objętego PROW na |ata 2007.2013.

Prosimy o informac je z czego wynika poziom deficytu przejściowego
odp' Deficyt przejściowy spowodowany został. z przedłuŻeniem terminu odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego ,,Budowakana|izacji sanitarnej Wilków Nowy _

Polesie Nowe. Budowa wodociągu Leoncin - Michałów'' dofinansowanego w ramach
działania 32I ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' objętego
PRow na lata 2007-2013, a zatem brakiem możliwości złoŻenia wniosku o płatnośó
z programu.
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