
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 

                      Milanówek, dnia 19.03.2014 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 przez Państwa przetargiem nieograniczonym  zwracamy się prośbą o 

udostępnienie na stronie BIP Urzędu Gminy n/w dokumentów, które umożliwią nam dokonanie 

prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego: 

1. Sprawozdania:  Rb-NDS, Rb-Z, Rb-28S za rok 2012 i rok 2013 

2. Uchwałę Składu Odrzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłat kredytu 

długoterminowego 

3. Zestawienia aktualnych czynnych kredytów i/lub pożyczek wg następującego wzoru: 

nazwa banku który udzielił kredyt,  

o kwota zaciągniętego kredytu,  

o kwota pozostała do spłaty,  

o data zaciągniętego kredytu,  

o ostateczny termin spłaty kredytu 

 

oraz prosimy  o odpowiedź na pytania: 

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

zgodnie z art. 97. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i z weksla? 

2. Czy skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową? 
3. W tabeli kosztów (załącznik 2 do SIWZ) liczba dni w 1 okresie (kolumna 3, wiersz 2) 

wpisana jest 31, biorąc pod uwagę okres kredytowania od 01.05.2014 r., czy liczba dni 
nie powinna być 61 (za m-c maj 31 dni i czerwiec 30dni) ? 

zwracamy się z prośba o zamieszczenie na stronie BIP gminy Milanówek załączników do SIWZ 
w wersjach edytowalnych. 
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W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:  
 

Ad.  1 

Sprawozdania za rok 2012 przekazuje w załączeniu, natomiast sprawozdania dot. 2013 roku 

zostały już zamieszczone w dokumentacji przedmiotowego postępowania  

Ad. 2 

 
Zgodnie z zapisem w SIWZ „Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii 
dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9  
(uchwała RIO zostanie niezwłocznie dołączona po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w wysokości 5 000 000 zł)”- Gmina oczekuje na opinię RIO.. 
 

Ad. 3 

 
 Gmina nie posiada takiego zestawienia. Na stronach BIP Milanówek umieszone są Uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której zawarte są informacje dotyczące długu niezbędne 
do oceny zdolności finansowej Gminy wraz  aktualnymi wskaźnikami. Dane tam zawarte są 
danymi zbiorczymi. Przy zamówieniu zamieszczone zostało sprawozdanie Rb Z (zobowiązania) 
za 2013 rok.  
 

 
 
 
Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie wskazanego  oświadczenia 

 
Ad.2  

Skarbnik kontrasygnuje podane dokumenty 

Ad. 3  

 
Dokonana została zmiana do SIWZ zmieniająca okres kredytowania od 31 maja 2014 roku , 
pozostaje liczba dni 31 (1 dzień maja i 30 dni czerwca) 
 

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                             -/- 

                                                    Bożena Sehn 

 


