URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 17.03.2014 r.
TOM.271.1.8.2014

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ZP.271/8/BF/14 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
5 000 000 PLN”

Zamawiający informuje, że w dniu 17 marca 2014 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie
ww. postępowania o niniejszej treści:
„W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn. „Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 5 000 000,00, wnosimy o następujące informację i wyjaśnienia:
1. Czy zamawiający wyraża zgodę na założenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w
świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawa bankowego ?
2. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US ?
3. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach?
4. Czy w ciągu 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika
sądowego działania windykacyjne zadłużenia ?
5. Na jaki dzień należy przyjąć wypłatę kredytu do sposobu wyliczenia ceny oferty ?
6. Podanie terminu płatności odsetek od kredytu.
7. Przytaczając zapisy Rozdz. 21 SIWZ, na jaki maksymalny okres Zamawiający dopuszcza
przedłużenia terminu spłaty kredytu ?
Prośba o przedstawienie:
a) Uchwały Rady Gminy Miasta Milanówek dotyczącej zaciągnięcia przedmiotowego
kredytu
b) Opinii RIO do ostatniej uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021
przyjętej uchwałą nr 410/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka dnia 13 lutego 2014 r.”

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:
Ad. 1.
Tak
Ad. 2.
Nie
Ad. 3.
Nie
Ad. 4.
Nie
Ad. 5.
Zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli kosztów kredytu.
Ad. 6.
Odsetki będą płatne w ostatnim dniu pierwszego kwartału po uruchomieniu jakichkolwiek
środków z przyznanego kredytu.
Ad. 7
Przedłużenie terminu spłaty kredytu możliwy jest tylko w sytuacji w której dokonane będą
zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, które zmienią dotychczasowe reguły
dotyczące długu.
Ad. A)
Par. 3 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Miasta Milanówka Nr
404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – umieszczonej w BIP Milanówek
Ad. B)
Nie posiadamy takiej opinii, ponieważ RIO nie wydaje opinii po każdej zmianie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 przyjętej uchwałą nr 410/XXXV/14 Rady Miasta
Milanówka dnia 13 lutego 2014 r.
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