BUD.271.19.9.2018

Myślenice, dnia 27.07.2018r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po
dokonaniu analizy SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego
postępowania zadanych pytań składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr.1
Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w Banku
aktualne zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów?
Odpowiedź
Przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w/w dokumenty.

Pytanie nr.2
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia
przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u
wykonawcy, jeżeli nie to prosimy o podanie definicji, jaką Jednostka zaakceptuje?
Odpowiedź
Zamawiający
wyraża
zgodę,
aby
oprocentowanie
od
zadłużenia
przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u
Wykonawcy.

Pytanie nr.3
Czy zgadzacie się Państwo, aby przy przesunięciu (wydłużeniu) terminu spłaty
ustalonych rat – podpisanie aneksu do umowy kredytu było uzależnione obopólną

zgodą Kredytobiorcy i Banku oraz pozytywną oceną zdolności kredytowej
jednostki, zgodnie z wymogami Prawa bankowego?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu spłat ustalonych rat.

Pytanie nr.4
Przewidując zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych, czy Zamawiający
przewiduje tzw. „ratę balonową” tj. spłatę całości kapitału na koniec okresu
kredytowania?
Odpowiedź
Przewidując zmiany harmonogramu spłat rat kredytowych Zamawiający
dopuszcza wyłącznie wcześniejszą spłatę części lub całości kapitału przed
końcem okresu kredytowania.

Pytanie nr.5
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu kredytowania? Jeżeli tak, to czy
w przypadku przedłużenia okresu kredytowania, Zamawiający przedłoży opinię
RIO o możliwości spłaty kredytu na nowy okres spłaty kredytu? Czy w przypadku
negatywnej opinii RIO, co do możliwości spłaty kredytu, Zamawiający zrezygnuje
z zawarcia aneksu do umowy kredytu?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.

Pytanie nr.6
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia
egzekucyjne (jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć).
Odpowiedź
Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr.7
Czy zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (jeżeli
nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie: kwoty,
terminy opóźnień)?

Odpowiedź
Zamawiająco terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe.

Pytanie nr.8
Prosimy o informacje dotyczące posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa
handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi
podmiotami (Podanie NR REGON niniejszych podmiotów) oraz informacji na
temat kondycji finansowej tych podmiotów na koniec 2017r. (w formie
sprawozdania finansowego lub podania podstawowych wielkości tj: przychody ze
sprzedaży, wynik ze sprzedaży, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto,
kapitał własny, suma bilansowa, aktywa trwałe).
Odpowiedź
Wykaz spółek, których udziałowcem jest Gmina Myślenice
Nazwa podmiotu

Wartość udziałów
(w tys. zł)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Myślenicach NIP 681-000-38-26,
REGON 351507218
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w
Myślenicach NIP 681-188-74-31, REGON
120003793
Sport Myślenice Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach
NIP 681-200-50-25, REGON 120948832
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach
NIP 681-188-18-71, REGON 356872922

21 601 100,00

% udziałów w
kapitale
podmiotu
100%

7 085 000,00

100%

1 023 000,00

100%

3 245 000,00

84%

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dane finansowe spółek, o których
udostępnienie wnosi Wykonawca zawarte są w stosownych aktach sądu
rejestrowego tych podmiotów, a co za tym idzie ogólnie dostępne. Jednocześnie
Zamawiający zaznacza, iż w jego opinii objęte pytaniem dane obrazujące
kondycję finansową podmiotów trzecich w stosunku do Zamawiającego, w żaden
sposób nie wpływają na zdolność kredytową Zamawiającego.

Pytanie nr.9
Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat posiadanych przez
Zamawiającego zobowiązań o charakterze kredytowym tj. leasing, faktoring,
wykup wierzytelności oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze
wskazaniem: nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy, kwota z umowy, aktualne

zadłużenie, okresu obowiązywania
obciążenia, ostateczny termin spłaty).

transakcji,

zabezpieczeń,

miesięczne

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada zobowiązań o charakterze kredytowym tj. leasing,
faktoring, wykup wierzytelności.
Zamawiający udzielił w roku bieżącym pożyczki Zakładowi Utylizacji Odpadów
Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony
złotych) z terminem spłaty przypadającym na dzień 31.12.2018r. Aktualne
zadłużenie z tego z tyt. w/w pożyczki wynosi 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

Pytanie nr.10
Czy Zamawiający korzysta w wykupu wierzytelności?
Odpowiedź
Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

Pytanie nr.11
Prosimy o wykaz (zestawienie) zawartych przez Gminę umów wsparcia z
wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia i zadłużenia podmiotu
zabezpieczonego umową wsparcia.
Odpowiedź
Zamawiający – Gmina Myślenice, zawarła w dniu 20 maja 2015r. umowę
wsparcia z Zakładem Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach,
w związku z zawarciem przez ten podmiot umów kredytowych z Małopolskim
Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce. Zawarta umowa nie określa nominalnie
kwoty wsparcia, zadłużenie w związku z którym została zawarta wynosi obecnie :
kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000 (jeden milion złotych), kredyt
inwestycyjny – 1.722.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące
złotych).

Pytanie nr.12
Proszę o udostępnienie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018r.
Odpowiedź
W uchwale budżetowej na rok 2018 deficyt nie był planowany, pojawił się w
trakcie roku budżetowego w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale

budżetowej. Mając powyższe na uwadze, Gmina nie dysponuje opinią RIO o
możliwości sfinansowania deficytu na 2018r. (opinia taka nie jest wydawana w
ciągu roku), posiada natomiast opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego
kredytu, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
w ramach dokumentacji dla niniejszego postępowania.

Pytanie nr.13
Prosimy o podanie maksymalnego okresu wykorzystania środków dla cz.1 oraz
cz.2 oraz poszczególnych kwot w ramach cz.2.
Odpowiedź
Maksymalny okres wykorzystania środków dla:
cz. 1 – do dnia 31.12.2018r.
cz. 2 – kwota 4.546.527 zł – do dnia 31.12.2018r.
- kwota 5.694.284 zł – do dnia 31.12.2019r.

Udzielając niniejszych odpowiedzi Zamawiający informuje, iż z uwagi na czas
pozostały na sporządzenie oraz złożenie ofert przetargowych (termin składania
ofert upływa w dniu 03.09.2018) oraz fakt, iż udzielone odpowiedzi nie rzutują
bezpośrednio ani na treść ogłoszenia o zamówieniu ani treść SIWZ (Zamawiający
na obecnym etapie nie dokonuje zmian w tych dokumentach), Zamawiający nie
wydłuża terminu składania ofert.

