Nazwa klienta* Gmina Czarne
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
Pytanie do klienta

Odpowiedź
klienta

1

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu
notarialnego zgodnie z art. 777 Kodeksu Postepowania cywilnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego ?

NIE

2

Prosimy o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

3

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w banku
wykonawcy zamówienia?

TAK

4

W związku z uruchamianiem kredytu na podstawie wniosku składanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną, prosimy o
potwierdzenie, że każdorazowo złożony wniosek będzie wymagał przesłania przez Bank potwierdzenia jego otrzymania
(potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną).

TAK

5

W związku z przewidywanymi zmianami warunków umowy, prosimy o potwierdzenie, że warunki wprowadzenia zmian do
umowy będą następujące:
a)
zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i
umownej,
b)
zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c)
zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d)
zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ?

TAK

6

Czy w okresie kredytowania oprocentowanie oparte będzie o stawkę WIBOR 1 M obowiązującą w Banku, który wygra
przetarg np. WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego m-ca ( tj. z m-ca poprzedzającego okres obrachunkowy) i obowiązująca
od 1-go dnia następnego miesiąca.

TAK

7

W związku z rozbieżnościami dot. terminu spłaty rat kapitałowych:
- w Rozdziale 3 SIWZ pkt. 12: spłata w ratach m-nych do 15 dnia każdego miesiąca,
- w Ofercie: miesięcznie 30 dnia każdego miesiąca,
prosimy o wskazanie prawidłowej daty spłaty kapitału.

Zapis
sprostowano:
miesięcznie 30
dnia każdego
miesiąca

8

Jaki termin/ny i kwoty uruchomień należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty ?

Do wyliczenia
całą kwotę.
Termin
17.07.2018r.

9

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu było
warunkiem podpisania umowy kredytowej ?

10

Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji
o przyczynach ich powstania.

17.07.2018r.

Zamieszczono na
bip.czarne
NIE

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Pytanie do klienta

Odpowiedź
klienta

1

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty
zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

2

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie
kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

NIE

3

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NIE

4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

5

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty
zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

NIE
(INFORMACJA

ZAMIESZCZONA
W ZAŁĄCZNIKACH
5-10 – ZUS I URZ
ĄD SKARBOWY)
6

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi
wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

7

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

NIE

14.425.413,00

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

573.934,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

733.912,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem
Odpowiedź
klienta

Pytanie do klienta
1

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących
informacji:
1)

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

NIE DOTYCZY

2)

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

NIE DOTYCZY

a)

Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu kredytowania

b)

Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu poręczenia

3)

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności
bieżącej/inwestycyjnej).

NIE DOTYCZY
a)

2

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego
szpitala (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu wsparcia
finansowego szpitala

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku
likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja,
dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

NIE DOTYCZY

3

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego
długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

4

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
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Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

1

Pytanie do klienta

Dynamika / wartość
pozycji według stanu
za ostatni zakończony
kwartał*

Proszę o wyjaśnienie z czego
wynika zakładany znaczący
wzrost dochodów ze sprzedaży
majątku w 2018r. ( 631 tys. zł
w 2017 i 1.590 tys. zł w 2018r.)

wzrost 251%

Odpowiedź klienta

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY GRUNTÓW I LOKALI

Dokumenty
W załączeniu składamy następujące dokumenty1
Lp.
1

Rodzaj dokumentu
Prosimy o przedstawienie/udostępnienie na stronie Gminy:
1) Zmiany do uchwały w sprawie WPF na lata 2018- 2027 wraz z załącznikami, jeżeli miała miejsce po 25.04.2018r. – NIE BYŁY PODJĘTE.
2) Zmiany do budżetu na 2018r. wraz z załącznikami, jeżeli miała miejsce po 25.04.2018r. – NIE BYŁY PODJĘTE.

SPORZĄDZONO I PRZESŁANO DO PRZETARGÓW 07.06.2018R. (Referat finansowy).
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