PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU
NA UDZIELENIE KREDYTU DO KWOTY 38.242.000 PLN
1.Pytanie :

Czy Bank może poniższe dokumenty uzyskać / wykonać w siedzibie Gminy
kopię Studium Wykonalności i założenia przyjęte do Projektu złożone w ramach wniosku o
dofinansowanie ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007 – 2013?
Odpowiedź:
Wymienione dokumenty są udostępnione tylko do wglądu . Wniosek uzyskał
pozytywną ocenę na poziomie krajowym, aktualnie, przed przekazaniem go do KE jest
poddawany ostatecznej ocenie przez przedstawicieli inicjatywy JASPERS (w
porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego). Z uwagi na powyższe może
ulec modyfikacji – w zależności od wyników prowadzonej oceny. W związku z tym
Zamawiający nie wyraża zgody na powielanie danych , które nie są ostateczne. Wniosek
w ostatecznej wersji udostępniony może zostać Wykonawcy po przekazaniu go do KE.

2.Pytanie : Czy Gmina może podać wysokość salda na rachunkach bieżących Gminy i
jednostek podległych,
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi podstaw podawania wnioskowanej informacji.

3.Pytanie: Czy środki z kredytów będących przedmiotem przetargu zostaną przeznaczone
również na refinansowanie ew. poniesionych już wydatków z tyt. przygotowania inwestycji ?
Odpowiedź:
Środki z kredytów będących przedmiotem przetargu nie zostaną przeznaczone na
refinansowanie poniesionych już wydatków.

4.Pytanie:

W uzasadnieniu do uchwały Nr 364/LI/2010 RM w Myślenicach z dnia
25/01/2010 r napisano, że „kwota pochodząca z kredytu (w wysokości 38.242.000 zł
przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu wynikających
przede wszystkim z podatku VAT..........” Jakiego rodzaju wydatki przewidywane są więc
jeszcze do sfinansowania tym kredytem?
Odpowiedź:
Po otrzymaniu zwrotu podatku naliczonego VAT dopuszcza się ewentualne
sfinansowanie wszelkich nieprzewidzianych na etapie Wniosku kosztów związanych z
przedmiotową inwestycją wynikłych w trakcie jej realizacji.

5.Pytanie:

Czy podmioty. W których Gmina posiada większościowe udziały wykazują
zadłużenie z tytułu kredytów bankowych lub z tyt. innych zobowiązań finansowych ( proszę o
podanie nazwy wierzyciela, kwoty zadłużenia i terminu spłaty)
Odpowiedź:
Podmioty, w których Gmina posiada udziały, w tym większościowe, posiadają odrębną
osobowość prawną i odpowiadają za swoje zadłużenie samodzielnie, w związku z
powyższym wnioskowane informacje można uzyskać wyłącznie od właściwych organów
tych podmiotów.
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6.Pytanie:

Czy Gmina posiada wieloletnią prognozę finansową na planowany okres
kredytowania ( do 2033 r), w której obliczono prognozowaną relację, o której mowa w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych?
Odpowiedź:
Zgodnie z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych cyt. art. 243 ma zastosowanie po raz pierwszy na rok 2014.
Zamieszczona prognoza kwoty długu została sporządzona według obowiązujących
przepisów na dzień 25 stycznia 2010 r. Dla wewnętrznych potrzeb dokonano wyliczenia
relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7.Pytanie:

Czy w przypadku kredytu w wysokości 48.949.000 zł max- okres
przekazywania Dopłat do oprocentowania kredytu wynosi 10 lat , a dopłata do
oprocentowania preferencyjnego kredytu będzie nie wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali
roku?
Odpowiedź:
Zamawiający odpowiada Tak

8.Pytanie:

Czy Gmina oszacowała max kwotę Dopłat możliwą do uzyskania, jaka to

kwota?
Odpowiedź:
Gmina nie oszacowała max kwotę Dopłat.

9.Pytanie: Jaką formę zabezpieczenia zwrotu równowartości Dopłat na rzecz NFOŚiGW
zaproponowała Gmina?
Odpowiedź:
Forma zabezpieczenia ustalona zostanie w drodze negocjacji Gminy z NFOŚiGW przed
podpisaniem przedmiotowej umowy. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest
rozstrzygnięcie przetargu.

