Błonie, dnia 02.08.2012 r.

WZP.271.28.2012
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.500.000,00 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 Gminę Błonie nowym przetargiem nr. WZP.271.28.2012
zwracamy się z prośbą o udostępnianie następujących dokumentów:
1. Sprawozdanie RB-NDS na 31.03.2012, 31.12.2011
2. Sprawozdanie RB-Z na 31.03.2012, 31.12.2011,
3. Opinie RIO o wykonaniu budżetu za 2011r.
4. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu
5. Wieloletniej prognozy finansowej na lata kredytowania tj. 2012-2016
6. Aktualna lista zaciągniętych przez Gminę Błonie kredytów i pożyczek z podaniem:
a) Banku kredytującego,
b) Terminu ostatecznej spłaty
c) Częstotliwość spłat
d) Aktualne zaangażowanie danego kredytu
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.:
ad 1).
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
ad 2).
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku,
ad 3). Uchwała Nr Wa.151.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za 2011 rok,
ad 4). Uchwała Nr Wa.45.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Błonie,
ad 5). Uchwała Nr Wa.438.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Błonia
projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
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ad 6).
Lp.

Kredytodawca/
Pożyczkodawca

Rodzaj
transakcji

Kwota
udzielona
w tys

waluta

Zadłużenie ogółem w
tys zł
stan na 30.06.2012 r.

Data początkowa
spłaty

Data zakończenia

1

Bank Gospodarstwa
Krajowego

kredyt

13.758,7

PLN

5.159,6

2010

2013

2

Bank Pekao S.A.

kredyt

6.857,7

PLN

4.286,1

2011

2014

3

Bank Pekao S.A.

kredyt

6.283,7

PLN

5.498,2

2012

2015

Spłaty kapitału i odsetek dokonywane są w okresach miesięcznych.
Pytanie nr 2
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
1. Sprawozdania RB-28S za 2010 r.
2. Sprawozdania RB-27S za 2010 r.
3. Sprawozdania RB-NDS za 2010 r.
4. Sprawozdania RB-Z za 2010 r.
5. Opinii RIO z wykonania budżetu za 2010 r.
6. Sprawozdania RB-28S za 2011 r.
7. Sprawozdania RB-27S za 2011 r.
8. Sprawozdania RB-NDS za 2011 r.
9. Sprawozdania RB-Z za 2011 r.
10. Opinii RIO z wykonania budżetu za 2011 r.
11. Opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2012 r.
12. Sprawozdania RB-28S za I półrocze 2012 r.
13. Sprawozdania RB-27S za I półrocze 2012 r.
14. Sprawozdania RB-NDS za I półrocze 2012 r.
15. Sprawozdania RB-Z za I półrocze 2012 r.
16. Aktualną długoletnią prognozę finansową.
17. Opinii RIO w sprawie długoletniej prognozy finansowej.
18. Opinii RIO w sprawie prawidłowości kwot długu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.:
ad 1). Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
ad 2). Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
ad 3). Sprawozdanie finansowe Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
ad 4). Sprawozdanie finansowe Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku,
ad 5). 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 6). Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
ad 7). Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
ad 8). Patrz sprawozdanie Rb-NDS zamieszczone przy odpowiedziach na pytanie nr 1.
ad 9). Patrz sprawozdanie Rb-Z zamieszczone przy odpowiedziach na pytanie nr 1.
ad 10). Powyższa Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
została przedstawiona przy odpowiedzi na pytanie 1.
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ad 11). Uchwała Nr Wa.419.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Błonia projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
ad 12). Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 roku,
ad 13). Sprawozdanie finansowe Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 roku,
ad 14). Patrz sprawozdanie Rb-NDS zamieszczone przy odpowiedziach na pytanie nr 1.
ad 15). Patrz sprawozdanie Rb-Z zamieszczone przy odpowiedziach na pytanie nr 1.
ad 16). Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie.
ad 17). Powyższa Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
została przedstawiona przy odpowiedzi na pytanie 1.
ad 18). Powyższa Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
została przedstawiona przy odpowiedzi na pytanie 1.
Pytanie nr 3
Bardzo proszę o udzielnie informacji na poniższe pytania dotyczące ogłoszonego przetargu.
1. Dokumenty finansowe:
a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011r. (wraz z częścią opisową)
b) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2012r. (wraz z częścią opisową)
c) RB-NDS na 30.06.2012
d) RB-N na 30.06.2012
e) RB-Z na 30.06.2012
f) RB-27s na 30.06.2012
g) RB-28s na 30.06.2012
2. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami
3. Uchwała budżetowa na 2012r. wraz z załącznikami
4. Uchwała Rady Gminy Błonie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania
budżetu za 2011r.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-27s, RB-28s zamieszczone są przy odpowiedziach na pytanie
nr 1 i nr 2.
Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych niżej dokumentów potwierdzonych za zgodność z
oryginałem tj.:
- Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Błonia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: przedłożenia
Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie informacji z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki
Publicznej Gminy Błonie, Centrum Kultury w Błoniu,
- Sprawozdanie finansowe Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku,
- Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2012 Nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Błoniu z
dnia 27 grudnia 2011 r.
Ponadto Zamawiający informuje że Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Błonie za rok 2011 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.blonie.pl w dziale Rada
Miejska, Uchwały Rady, Rok 2012.
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za
1 półrocze 2012r. (wraz z częścią opisową) – przewidywany termin 31.08.2012 r.
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Pytanie nr 4
Proszę o podanie kwoty:
a) Dochodów ze sprzedaży majątku za 2011, 31.03.2012 i 30.06.2012
b) Dochodów własnych za lata 2009-2011 oraz 31.03.2012 i 30.06.2012
Odpowiedź na pytanie nr 4
ad a). Patrz sprawozdania RB-27s.
ad b). Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem tj.
- Sprawozdanie finansowe Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
- Sprawozdanie finansowe Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
Sprawozdanie finansowe Rb-PDP jest sprawozdaniem rocznym dlatego Zamawiający nie
dysponuje sprawozdaniami finansowymi Rb-PDP za okres 31.03.2012 i 30.06.2012.
Pytanie nr 5
Opinie RIO w sprawie:
a) Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu jednostki za 2011r. oraz za 1 półrocze 2012
b) Projektu uchwały budżetowej na 2012 i możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki
c) Prognozy kwoty długu oraz wieloletniej prognozy finansowej
Odpowiedź na pytanie nr 5
ad a). Zamawiający informuje, że termin wydania opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za
I półrocze 2012 upływa dnia 30.09.2012 r.
ad b). oraz ad c).
Powyższe Opinie RIO zamieszczone są przy odpowiedziach na pytanie nr 1 i nr 2.
Pytanie nr 6
Wykaz zadłużenia Gminy na 30/06/2012 z podziałem na instytucję, poziomem zadłużenia oraz
terminem spłaty.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Patrz, tabela przy odpowiedz na pytanie nr 1.
Pytanie nr 7
Jakie kredyty będą spłacane zaciągniętym kredytem ?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie.
Pytanie nr 8
Czy gmina podpisze ogólne warunki kredytowania?
Odpowiedź na pytanie nr 8
TAK, Gmina podpisze ogólne warunki kredytowania.
Pytanie nr 9
Czy Gmina posiada aktualne zaświadczenia z ZUS/US. Jeśli tak proszę przedłożyć. Czy
zaświadczenia z ZUS/US zostaną przedłożone przed podpisaniem umowy kredytowej?
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający zamieszcza kopie wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
TAK, przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedłoży aktualne zaświadczenia z
ZUS i US.

4

Pytanie nr 10
Jakie oprocentowanie należy przyjąć dla zadłużenie przeterminowanego?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Należy przyjąć oprocentowanie możliwie najniższe.
Pytanie nr 11
Co w przypadku gdy spłata kredytu przypadać będzie na dzień wolny od pracy? Kiedy
następować będzie spłata kredytu?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Spłata kredytu będzie następowała w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
Pytanie nr 12
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Tak, Skarbnik złoży kontrasygnatę na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Pytanie nr 13
Czy gmina przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wg. prawa bankowego?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Pytanie nr 14
Proszę o podanie zakładanej kwoty dochodów własnych i podatku od nieruchomości w latach
prognozy tj. 2012-2018
Odpowiedź na pytanie nr 14
Patrz - Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie.
Pytanie nr 15
Na jakiej podstawie gmina szacuje dochody ze sprzedaży majątku w latach prognozy 2012-2018?
Czy podpisano już umowy dot. sprzedaży majątku Gminy?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zamawiający szacuje dochody ze sprzedaży majątku na podstawie ewidencji zasobów
stanowiącego własność Gminy. Nie podpisano umowy dot. sprzedaży majątku Gminy.
Pytanie nr 16
Proszę o podanie wykazu podmiotów gospodarczych w których Gmina posiada udziały (%
udziałów, regon jednostki, sprawozdanie za 2011r. jednostki)
Odpowiedź na pytanie nr 16
Patrz załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa tj. „Informacja dotycząca przekształceń
i prywatyzacji mienia komunalnego”.
Pytanie nr 17
Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, factoringu, leasingu oraz e-financingu?
Jeśli tak proszę podać kwoty przypadające do spłaty w danym roku oraz aktualne zadłużenie?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Gmina nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, factoringu, leasingu oraz e-financingu.
Pytanie nr 18
Czy gmina udzieliła poręczeń/ gwarancji ? Za kogo? W jakiej wysokości? Jaki termin ważności?
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Odpowiedź na pytanie nr 18
Gmina nie udzieliła poręczeń/ gwarancji.
Pytanie nr 19
Czy Gmina korzysta ze środków UE. Jeśli tak proszę podać przewidywane kwoty środków uzyskanych
z UE , w jakich latach oraz na co zostaną przeznaczone? Czy podpisane już stosowne umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 19
Umowy z Władzą Wdrażającą Programy Unijne zostały ujęte w Budżecie Gminy na 2012 rok.
Pytanie nr 20
Czy ze względu na bardzo krótki termin przygotowania oferty, czy istnieje możliwość jego
wydłużenia do 14 sierpnia 2012 ?
Odpowiedź na pytanie nr 20
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:
09.08.2012 r. do godz. 11:00
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 09.08.2012 r. o godz. 11:15
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Wszystkie załączone dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.bip.blonie.pl

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka
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