Błonie, dnia 09.09.2011 r.

WZP.271.14.2011

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.800.000,00 PLN
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Błonie zwracamy się z
uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów:
1. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Gminy o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium za 2009 r.
2. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
3. Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.
4. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, cel, aktualne
zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz
opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.
5. Informacji o kwotach przyznanych (w tym otrzymanych) dotacji/dofinansowań ze środków
UE w latach 2008-2010 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole
wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać
pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).
6. Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
ad 1). Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.:
- Uchwała nr 100/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Błonie sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok
- Uchwała Nr XLIX/341/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2009 i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Błonia,
ad 2). Na dzień dzisiejszy Gmina nie dysponuje opinią RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
ad 3). Zamawiający informuje, że termin wydania opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za I
półrocze 2011 upływa dnia 30.09.2011 r.
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ad 4). Zobowiązania długoterminowe Gminy Błonie – stan na 30 czerwca 2011 r.
1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.469.962 zł
– kwota umorzona z dniem 01.07.2011 r.
2. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (na inwestycje) – 8.599.202, 90 zł
spłata do XII/2013
rata miesięczna spłaty kapitału – 286.640,06 zł
3. Kredyt w Banku Pekao S.A. V Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie (na spłatę
zobowiązań) – 6.000.485 zł
spłata do XII/2014
rata miesięczna spłaty kapitału – 142.868, 71 zł
ad 5). Powyższe informacje zawarte są w Rb-27S (patrz odpowiedź na pytanie nr 16).
Nie miała miejsca taka sytuacja, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z
powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie.
ad 6). Zamawiający informuje, że Statut Gminy znajduje się na stronie internetowej
www.bip.blonie.pl w zakładce „Statut”.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących
zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na
oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Tak, Skarbnik złoży kontrasygnatę na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Pytanie nr 4
Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina
korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Nie, nie było takiej sytuacji.
Pytanie nr 5
Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż
6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku?
Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Tak. Umowa na okres 03.2011 – 11.2012 – na kwotę -18.691.418 zł (zadanie współfinansowane).
Pytanie nr 6
Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej
dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku
występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Nie ma takich umów.
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Pytanie nr 7
Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne?
Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Nie ma takich umów.
Pytanie nr 8
Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla
którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa
handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce
dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Nie było i nie ma takich przypadków.
Pytanie nr 9
Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nieklasyfikowane, jako
zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Nie wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nieklasyfikowane, jako
zadłużenie ujmowane do długu publicznego.
Pytanie nr 10
Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Nie wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Pytanie nr 11
Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty
wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Nie wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych
zobowiązań.
Pytanie nr 12
Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Gmina nie korzysta z leasingu i/lub factoringu.
Pytanie nr 13
Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.
Pytanie nr 14
Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w
szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Gmina nie posiada takich umów.
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Pytanie nr 15
Z uwagi na konieczność zgromadzenia wymaganych informacji oraz czas niezbędny na
opracowanie i przygotowanie oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu
składnia ofert o 10 dni roboczych, tj. do 28 września 2011 r.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienia termin składania ofert o czas
dodatkowy niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień:
19.09.2011 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2011 r. o godz. 12:15
Pytanie nr 16
W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu
bankowego w wysokości 7.800.000,00 PLN, (zgodnie z SIWZ nr. spr. WZP.271.14.2011) Bank
musi dokonać analizy kredytowej Gminy. W związku z tym prosiłbym o dostarczenie
następujących informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008,2009 i 2010r.,
2) sprawozdania: Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb - 27S, Rb - 28S według stanu na 31.12.2008r.,
31.12.2009r., 30.06.2010r., 30.12.2010r., 30.06.2011r.
3) Wieloletnia Prognoza Finansowa
4) Uchwała RIO o możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu 0 - jeśli jest już dostępna.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.:
ad 1).
- Uchwała Nr X/48/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2010 i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Błonia,
- Uchwała Nr XLIX/341/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2009 i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Błonia,
- Uchwała Nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2008 i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Błonia,
ad 2).
- Sprawozdanie finansowe Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku,
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- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 roku,
ad 3).
- Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2011-2018
- Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie dokonania
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie
ad 3). Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje jeszcze Uchwałą RIO o możliwości
zaciągnięcia i spłaty kredytu.
Pytanie nr 17
W nawiązaniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z
uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów:
1). Rb-N na koniec IV kwartału 2010 r.
2). Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r.
3). Uchwala Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25.07.2011 r. w sprawie dokonania zmiany WPF.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
ad 1) Powyższe informacje zostały przedstawione przy odpowiedzi na pytanie 16,
ad 2) Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj. Sprawozdanie finansowe Rb-PDP na koniec 2010 roku,
ad 3) Uchwala Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Błonie jest z dnia 23 maja 2011 r. Powyższe informacje zostały
przedstawione przy odpowiedzi na pytanie 16.
Pytanie nr 18
W uchwale o zaciągnięciu kredytu zostało zapisane, iż kredyt będzie zaciągnięty m.in. na
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 355.670 zł”, natomiast w SIWZ m.in. na
„sfinansowanie inwestycji ujętych w planie na 2011 rok.” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie wykupów gruntów.
Pytanie nr 19
Jaki będzie rodzaj kredytu – obrotowy czy inwestycyjny?
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Kredyt w części spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań będzie kredytem obrotowym, w części
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sfinansowania niedoboru budżetowego spowodowanego wydatkami inwestycyjnymi (wykupy
gruntów) będzie miał charakter inwestycyjny.
Pytanie nr 20
Czy do umowy kredytowej można przyjąć, że Bank pozostawi środki kredytowe do dyspozycji
Zamawiającego jednorazowo, jeśli nie – prosimy o podanie transz i terminów uruchomienia
środków.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Przybliżone terminy transz: wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Pytanie nr 21
Na podstawie jakich dokumentów będzie następowała wypłata kredytu?
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Wypłata kredytu będzie następowała na podstawie zapotrzebowania Gminy.
Pytanie nr 22
Skoro spłata kredytu ma nastąpić od dnia 25 stycznia 2012 r., to okres karencji winien być do 24
stycznia 2012 r. - prosimy o sprostowanie oczywistej pomyłki w ust. II pkt 2.5. SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę, karencja w spłacie kredytu do dnia 24.01.2012 r.
Spłata kredytu odbywać się będzie w ratach miesięcznych (48 rat), równych ratach kapitałowych
powiększonych o należne odsetki w okresie styczeń 2012 – grudzień 2015 do 20-go każdego
miesiąca.
Pytanie nr 23
W przypadku kredytu inwestycyjnego – w jaki sposób i w jakich terminach Gmina zamierza
udokumentować wykorzystanie poszczególnych transz kredytu.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Nie dotyczy.
Pytanie nr 24
Czy do wyliczenia odsetek w ofercie należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni tj. miesiąc –
rzeczywista ilość dni, rok 365/366 dni, oraz czy do umowy kredytowej będzie można przyjąć
taką samą liczbę dni.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
TAK, do wyliczenia odsetek w ofercie należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni tj. miesiąc –
rzeczywista ilość dni, rok 365/366 dni, oraz do umowy kredytowej będzie można przyjąć taką samą
liczbę dni.
Pytanie nr 25
Według jakiej stopy odsetek ma być liczone oprocentowanie niespłaconych w terminie rat
kredytu? Czy np. wg odsetek ustawowych?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Tak, oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu będzie liczone wg odsetek ustawowych.
Pytanie nr 26
Jaka będzie data spłaty ostatniej raty kredytu – 25.12.2015 r., czy 20.12.2015 r., - prosimy o
skorelowanie zapisu ust. II pkt 2.10 z zapisem ust. IV pkt 2.
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Prawidłową datą spłaty ostatniej raty kredytu jest data 20.12.2015 r.
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Pytanie nr 27
Czy Zamawiający posiada pozwolenia i decyzje dotyczące finansowania wydatków na
inwestycje, na które ma być udzielony wnioskowany kredyt? Czy są już wyłonieni wykonawcy,
jeśli tak, to kto jest wykonawcą inwestycji (krótka informacja)?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Kredyt nie dotyczy takich przedsięwzięć.
Pytanie nr 28
Czy zadania inwestycyjne przewidziane do finansowania kredytem zostały rozpoczęte, na jakim
są etapie i kiedy przewidywane jest ich zakończenie?
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Nie dotyczy.
Pytanie nr 29
Czy na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych podpisane zostały już
wszystkie umowy, w jakich kwotach, jeśli nie, to kiedy jest planowane podpisanie tych umów?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Nie podpisano 1 (jednej) umowy. Przybliżony termin - koniec września 2011 r.
Pytanie nr 30
Czy grunty, na których będzie lub są realizowane zadania planowane do finansowania kredytem
posiadają uregulowany stan prawny?
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Kredyt nie dotyczy takich przedsięwzięć.
Pytanie nr 31
Jakie parametry należy przyjąć do wyliczenia ceny (daty uruchomienia, spłaty, wysokość stawki
Wibor)?
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Patrz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. XIV - Sposób obliczenia ceny ofertowej.
Pytanie nr 32
Czy w związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji finansowej Gminy, uzupełnienia
dokumentów do SIWZ oraz udzieleniem wyjaśnień – istnieje możliwość przesunięcia terminu
składania ofert – jeśli tak, prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert do dnia 21.09.2011 r.
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił przy odpowiedzi na pytanie nr 15.
Pytanie nr 33
Na jaki dzień będzie przypadała spłata kredytu gdy 25 będzie dniem wolnym od pracy?
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zgodnie z odpowiedzą na pytanie nr 26 Zamawiający informuje, że spłata kredytu odbywać się
będzie w ratach miesięcznych (48 rat), równych ratach kapitałowych powiększonych o należne
odsetki w okresie styczeń 2012 – grudzień 2015 do 20-go każdego miesiąca.
Spłata kredytu gdy 20 będzie dniem wolnym od pracy będzie przypadała na pierwszy roboczy dzień
następujący po tym dniu.
Pytanie nr 34
Czy przewidziana jest karencja w spłacie odsetek?
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Odpowiedź na pytanie nr 34:
Zamawiający nie przewidział karencji w spłacie odsetek.
Pytanie nr 35
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika Gminy?
Odpowiedź na pytanie nr 35:
TAK, na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika Gminy.
Pytanie nr 36
Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wg. prawa bankowego?
Odpowiedź na pytanie nr 36:
TAK, Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wg. prawa bankowego.
Pytanie nr 37
Czy Gmina podpisze ogólne warunki kredytowania?
Odpowiedź na pytanie nr 37:
TAK, Gmina podpisze ogólne warunki kredytowania.
Pytanie nr 38
Jakie oprocentowanie przewidziano w przypadku zwłoki w spłacie kredytu? Czy Zamawiający
dopuszcza oprocentowanie w postaci „4 x stopa lombardowa”?
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu będzie liczone wg odsetek ustawowych
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25).
NIE, Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania w postaci „4 x stopa lombardowa”.
Pytanie nr 39
Czy Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US przed podpisaniem umowy
kredytowej?
Odpowiedź na pytanie nr 39:
TAK, przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia z
ZUS i US.
Pytanie nr 40
Do kiedy przewidziany jest okres kredytowania w pkt IV SIWZ – do 20 grudnia 2015, natomiast
w pkt. 2.10. spłata kredytu 25-go każdego miesiąca w okresie styczeń 2012-grudzień 2015?
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Okres kredytowania tak jak w pkt IV SIWZ – do 20 grudnia 2015.
Zamawiający informuje, że spłata kredytu odbywać się będzie w ratach miesięcznych (48 rat),
równych ratach kapitałowych powiększonych o należne odsetki w okresie styczeń 2012 – grudzień
2015 do 20-go każdego miesiąca.
Pytanie nr 41
Proszę o podanie w jakich podmiotach gospodarczych Gmina posiada udziały kapitałowe
(regon podmiotu, % udziału w kapitale zakładowym). Czy Gmina jest w posiadaniu sprawozdań
ww. podmiotów? Jeśli tak proszę o przedłożenie.
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Gmina posiada 100 % udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu
Sp. z o.o. Zamawiający przy niniejszej odpowiedzi zamieszcza kopie bilansu MPWiK Sp. z o.o.
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r. potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
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Pytanie nr 42
Proszę o przedłożenie następujących dokumentów:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. oraz 1 półrocze 2011
b) RB-NDS, RB-N, RB-Z, RB-27s, Rb-28S, RB- PDP (wraz z opisem) za 2010 i 1 półrocze 2011
c) Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 1 półrocze 2011
d) Uchwała budżetowa na 2011 wraz z załącznikami
e) Aktualna prognoza długu
f) Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami
g) Opinia RIO dot. możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
h) Opinia RIO dot. prognozy kwoty długu oraz wieloletniej prognozie finansowej
Odpowiedź na pytanie nr 42:
ad a). Powyższe informacje zostały przedstawione przy odpowiedzi na pytanie 16.
ad b). Powyższe informacje zostały przedstawione przy odpowiedzi na pytanie 16.
ad c). Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje Opinią RIO dotycząca wykonania budżetu za
1 półrocze 2011.
ad d). Zamawiający zamieszcza Uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2011 Nr IV/19/11
z dnia 3 lutego 2011 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
ad e). Zamawiający informuje, że nie sporządza się takiego dokumentu.
ad f). Powyższe informacje zostały przedstawione przy odpowiedzi na pytanie 16.
ad g). Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje opinią RIO dot. możliwości spłaty
wnioskowanego kredytu.
ad h). Zamawiający zamieszcza Uchwałę Nr 431/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Błonie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
Pytanie nr 43
Proszę o przedłożenie zestawienia aktualnego zaangażowania z tytułu kredytów i pożyczek na
30/06/2011 wg schematu.
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Zadłużenie przetermin.
Data
w tys zł
początkow
Data zakończenia
a
kapitał odsetki
spłaty

Lp.

Kredytodawca/
Pożyczkodawca

Rodzaj
transakcji

Kwota
udzielona
w tys

waluta

Zadłużenie
ogółem w
tys zł

1

Bank Gospodarstwa
Krajowego

kredyt

13.758,7

PLN

8.599,2

x

x

2010

2013

2

Bank Pekao S.A.

kredyt

6.857,7

PLN

6.000,5

x

x

2011

2014

Narodowy Fundusz
Ochrony
pożyczka 14.699,6
Środowiska i
Gospodarki Wodnej

PLN

1.469,9

x

x

2002

2011 (z dniem
01.07.2011r. umorzono)

3

Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań: weksel in blanco + deklaracje wekslowe.
Pytanie nr 44
Wyemitowane papiery wierzycielskie
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Nie dotyczy.
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Pytanie nr 45
Udzielone przez gminę poręczenia i inne zobowiązania na 30/06/2011
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Nie dotyczy.
Pytanie nr 46
Czy Gmina korzysta z finansowania w formie factoringu, forfaitingu, e-financingu leasingu? Jeśli
tak to proszę podać zadłużenie oraz kwotę przypadającą do spłaty w poszczególnych latach.
Odpowiedź na pytanie nr 46:
NIE, Gmina nie korzysta z finansowania w formie factoringu, forfaitingu, e-financingu leasingu.
Pytanie nr 47
Za pierwsze półrocze 2011 proszę podać kwotę :
a) podatku od nieruchomości,
b) dochodów ze sprzedaży majątku,
c) dochodów własnych,
d) dotacji
e) wydatków na obsługę długu
Odpowiedź na pytanie nr 47:
Patrz sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S.
Pytanie nr 48
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenie oceny sytuacji Zamawiającego:
1) dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST – zaświadczenie o powołaniu Burmistrza;
2) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu;
3) Roczne sprawozdania z wykonania budżetów za dwa ostatnie lata:
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
4) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata;
5) Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.:
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
6) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłużonej informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze;
7) Zestawienia aktualnie czynnych kredytów i/lub pożyczek (stan na 30.06.2011 r.):
- nazwa podmiotu udzielającego kredyt lub pożyczkę,
- kwota kredytu/pożyczki,
- kwota pozostała do spłaty,
- data udzielenia kredytu/pożyczki,
- ostateczny termin spłaty kredytu,
- cel kredytowania,
- sposób zabezpieczenia,
- oprocentowanie kredytu/pożyczki,
- ilość rat i ich wysokość, termin płaconych rat.
8) Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się
egzekucji?
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Odpowiedź na pytanie nr 48:
ad 1). Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzone za zgodność z
oryginałem tj.:
- Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Błoniu, o wyborze Burmistrza Błonia,
- Ślubowanie Pana Zenona Reszki przed Radą Miejską (wyciąg z protokołu Nr I/2010 z
Sesji Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 02.12.2010 r.),
ad 2). Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje Uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie
opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
ad 3). Patrz sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP zamieszczone przy odpowiedziach na pytania nr
16 i nr 17. Ponadto Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych niżej dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem tj.:
- Sprawozdanie finansowe Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
ad 4). Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.:
- Uchwała nr 100/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok
- Uchwała nr 188/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za 2010 rok
ad 5). Powyższe informacje zostały przedstawione przy odpowiedzi na pytanie nr 16.
ad 6). Zamawiający informuje, że termin wydania opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za I
półrocze 2011 upływa dnia 30.09.2011 r.
ad 7). Patrz odpowiedzi na pytania nr 1 ad 4). oraz nr 43.
Ponadto Zmawiający podaje terminy płaconych rat:
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 20-go
- Bank Pekao S.A. - 25-go.
ad 8). TAK, Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Wszystkie załączone dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.bip.blonie.pl
Zamawiający zmienia termin składania ofert o czas dodatkowy niezbędny do
przygotowania ofert dla Wszystkich Wykonawców.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień:
19.09.2011 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2011 r. o godz. 12:15
BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka
11

