
Hajnówka, dnia 30.05.2018 r.

FN.271.1.2018        

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do przetargu pn. „Udzielenie i obsługa kredytu           
długoterminowego” zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1  Prosimy o informację w sprawie formy zabezpieczenia spłaty wnioskowanego kredytu.                
Odp. Weksel in blanco z deklaracja wekslową.

Pytanie 2   Prosimy o informację czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie 
z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych.                                                                
Odp. Skarbnik Gmina Hajnówka złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

Pytanie 3  Prosimy o informację czy Gmina  wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Gminy na deklaracji
wekslowej.                                                                                                                                                          
Odp. Skarbnik Gminy Hajnówka złozy kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Pytanie 4  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma 
marży i stopy procentowej WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona 
zero.                                                                                                                                                                     
Odp. Tak.

Pytanie 5  Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego :                                          
a) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie 
oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań).                                                                                   
Odp. Możliwe będzie oświadczenie przed podpisaniem umowy z bankiem.                                                    
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań.                               
Odp. Brak                                                                                                                                                            
c) zarządzenie Burmistrza Hajnówki nr 49/18 z dnia 16.04.2018r w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.                                                                                                                                             
Odp. Na stronie BIP Urzędu Miasta Hajnówka

Pytanie 6  W przypadku braku aktualnych zaświadczeń z US i ZUS czy Zamawiający przedstawi 
dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem?                             
Odp. Tak

Pytanie 7  Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli 
tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych ( w tys. PLN).                                                               
Odp. Nie

Pytanie 8   Informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program 
postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.            
Odp. Nie

Pytanie 9  Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające 
wpływ na poziom długu publicznego?(jeśli tak to w jakiej kwocie).                                                                 
Odp. Nie

Pytanie 10  Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki 
to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?         
Odp. Gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.000.000zl z terminem wykupu 
od 2019r. umowa emisyjna zawarta jest z bankiem PeKaO SA.

Pytanie 11  Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie 
nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent 
udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań 
finansowych tych podmiotów).                                                                                                                           



Odp. Gmina posiada udziały 100% w spółkach miejskich - bilanse w załączeniu.

Pytanie 12  Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub 
zaciągnął kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami 
pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które 
mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).                                                                           
Odp. Nie

Pytanie 13  Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub powiatowych jednostek 
organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich 
zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.                                                       
Odp. Nie

Pytanie 14  Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich 
szczegółów.                                                                                                                                                         
Odp. Nie

Pytanie 15 Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.06.2018 r.

Odp.  Zamawiający przedłużył terminu składania ofert zgodnie z wnioskiem.

Pytanie 16 Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w załączonym 
formularzu klienta.

Odp. Odpowiedzi na pytania z formularza klienta w załączeniu.

Pytanie 

Odp.  Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Inspektor

        Eugeniusz Wiluk

                                                                       


