PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU
NA UDZIELENIE KREDYTU DO KWOTY 48.949.000 PLN
1.Pytanie : Czy Zamawiający wystawi oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z
Prawem bankowym?
Odpowiedź:
Zasady realizacji zamówienia zostały podane w SIWZ.

2.Pytanie : Czy przedmiotowy kredyt może być finansowany ze środków pochodzących z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma możliwości ani mocy wskazywać z jakich źródeł mogą lub nie
mogą pochodzić środki przekazywane przez wykonawcę w ramach świadczenia usług
bankowych.

3.Pytanie: Jaka jest struktura finansowania przedmiotowego projektu ( prosimy o podział
kwotowy na kredyt, udział własny i dotację)?
Odpowiedź:
Struktura finansowania przedmiotowego projektu została ujęta w Załączniku Nr 7 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr 362/LI/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r ( Załącznik
przedstawiono w załączonych dokumentach pod ogłoszonym przetargiem)

4.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że spłata odsetek będzie się odbywać na bieżąco w
miesięcznych okresach obrachunkowych ( brak karencji w spłacie)
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w pkt. III ust.6, pkt. XII ust.5 oraz pkt. XVII ust. 2 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego
kredytu w okresach miesięcznych (ostatniego dnia) a więc na bieżąco bez karencji w
spłacie.

5.Pytanie: Czy w związku z oczekiwaniem uruchomienia środków z kredytu na rachunek
bieżący wraz z dyspozycją przedstawione zostaną faktury , protokoły oraz potwierdzenia
płatności?
Odpowiedź:
Wraz z dyspozycją uruchomienia kredytu Zamawiający nie przedstawi faktur,
protokołów oraz potwierdzeń płatności. W/w dokumenty mogą zostać udostępnione do
wglądu w siedzibie Zamawiającego.

6.Pytanie: Jaki jest obecnie stan realizacji przedmiotowej inwestycji?
Odpowiedź:
Obecnie inwestycja jest w fazie przygotowania.

7.Pytanie:

Uprzejmie informujemy, iż nie posiadamy zezwolenia Komisji Nadzoru
Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, gdyż Bank powstał poprzez
przekształcenie Banku państwowego w spółkę akcyjną. Na dowód czego wraz z ofertą
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zostanie przedłożone odpowiednie oświadczenie Banku wraz z tekstem właściwego
rozporządzenia. Czy z punktu widzenia Zamawiającego będzie to wystarczające?
Odpowiedź:
Dokumenty złożone przez wykonawcę wraz z ofertą powinny odpowiadać wymaganiom
wskazanym w SIWZ. Adekwatność złożonych dokumentów do wymagań SIWZ będzie
oceniana na etapie oceny ofert

8.Pytanie Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia i
spłaty przedmiotowego kredytu,
Odpowiedź:
Po otrzymaniu Opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie
możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zamieścimy na stronie internetowej
www.myslenice.pl pod ogłoszonym przetargiem.

9.Pytanie
Ponadto zawracamy się z uprzejmą prośbą o przestawienie niżej wymienionych
dokumentów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sprawozdań finansowych dla Ministerstwa Finansów za 2009 rok /Rb-NDS,
Rb-Z, Rb-27S l RB-288 analityczne oraz zbiorcze, Rb-PDP/
Wniosku o dofinansowanie z UE
Studium wykonalności inwestycji (wzór w załączeniu (brak wzoru)- w
przypadku gdy oczekiwany zakres Informacji został ujęty we wniosku, o
którym mowa w pkt 2 dokument nie jest wymagany).
Pozwoleń, zezwoleń, projektu (do wglądu) dotyczących przedmiotowej
inwestycji.
Informacji nt. wykonawstwa realizowanej inwestycji, w tym ewentualnych
umów z wykonawcami.
Projektu umowy z NFOŚiGW, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych
zobowiązań jakie będzie ona rodzić dla Banku.
Aktualnych zaświadczeń z US i ZUS potwierdzających brak zaległości wobec
tych instytucji.
Informacji o udzielonych przez Gminę Myślenice poręczeniach i gwarancjach,
a także zaciągniętych kredytach.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokumenty wymienione w pkt 1 po 25 luty 2010.
zostaną udostępnione na stronie internetowej pod ogłoszonym przetargiem.
Dokumenty wymienione w pkt (2 – 4) będą udostępniane do wglądu wykonawcom w
pokoju Nr 17 (Jednostka Realizująca Projekt ) w Urzędzie Miasta i Gminy w
Myślenicach w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
z pracownikiem Jednostki.
Dokumenty wymienione w pkt 5) nie istnieją bowiem obecnie inwestycja jest na
etapie przygotowania. W przypadku zawarcia umów wykonawczych umowy te będą
dostępne na zasadach przewidzianych dla informacji publicznej.
W odniesieniu do dokumentu wymienionego w pkt.6 - Wzór umowy pomiędzy
Bankiem a NFOŚiGW został zamieszczony a stronie internetowej www.myslenice.pl
w poz. Ogłoszenia pod ogłoszonym przetargiem.
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Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż umowa pomiędzy Gminą Myślenice
(Beneficjentem) a NFOŚiGW może być przedmiotem indywidualnych negocjacji
przed jej zawarciem.
Dokumenty wymienione w pkt 7) Aktualne zaświadczenie ZUS umieszczone zostało
pod
ogłoszonym przetargiem na stronie internetowej www.myslenice.pl w poz.
Ogłoszenia . Natomiast zaświadczenie z US zostanie umieszczone po otrzymaniu z
Urzędu Skarbowego w Myślenicach.
Informacje z zakresu wskazanego w pkt. 8 zostały umieszczone w Uchwale
budżetowej na rok 2010 ( str. 72 – 79) . Strona internetowa www.umig.myslenice.pl
Przydatne dokumenty.

