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RCK.271,22.1.2015

Mochowo, dnia 10.09.2015 r.

wg rozdzielnika w aktach

Dot. postępowania na udzielenie i obsługę kredyfu długoterminowego zptzeznaczeniem na
spłatę rat wcześniĄ zaciągruętych paĘczeki kredytów

Nr o głosze nia 229866-ża15

Wyiaśnienie treści SIWZ

Zamawiający - Cmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i2 oraz 4 i 4austawy z dnia
29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publiczrrych (tekst jednoliĘ Dz. U. z ża13 t. poz. 907 z późn.
zm.} udziela odpowiedzina podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawtający
przestawia ponżej treści pytan i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Jakie sąprzyczyny ztr|acznego wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w 2a14 r.
w porównanhtz2a13 r.
Odpowiedź: Wykonanie dochodów szczegółowo opisane zostało w sprawozdaniach z wykonania
budżefu za rok 2013 - Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Mochowo z dnia 24.03.ż014 r., za tok 2a14 -
Zatządzenie Nr 26 Wójta Gminy Mochowo z dnia ż6.03.ż015 r. - umieszczone są na stronie BiuleĘnu
lnformacji Publicznej: wv,,w.mochowo.bipgmina.p1

Pytanie nr 2: Z czymrwięany jest planowany ponad I0% wztost wydatków bieżącychw 2015 r.
Odpowiedź: Źródła dochodów i planowane wydatki na rok 2015 opisane są w uzasadnieniu do
Uchwały Budzetowej gminy Mochowo na 2015 rok i w 1el zmlanach - dostępne na stronie BiuleĘnu
Informacji Publiczrrej: www.mochowo.bipgmina.p1.

Ętanie nr 3: Proszę o informację z czego vvpika planowany wzrost dochodów bieżących w latach
2014 - 2017 (łącznie ponad 12%)?
Odpowiedź: Planowane dochody i wydatki od roku 2016 zawiera Wieloleforia Prognoza Finansowa
Gminy Mochowo, która została przygotowana zgodnie z wyĘcznymi doĘczącymi założeń
makroekonomiczrrych na potrzeby wieloIetnich prognoz finansowych jst. SzczegóŁowe informacje
zawarte sąw Objaśnieniach do WPF i jej zmian.

Pytanie w 4; Czy w ż014 r. i 2015 r.były próby nieskutecztĄ sprzedńy majątku Zamawiającego? Ile
razy? Ile jest akfualnie ogłoszonych przetargów i na jaką wartość?
Odpowiedź: W latach w 2014 - 2015 nie było prób sprzedaĘ rnalątku, btak ptzetargów na jego
sprzedaż.

Pytanie nr 5: Ile wyrosi obsługa zadŁużenia zwyłączeniami określonymi w art. 5 ust. pkt. 2 ustawy?
Odpowiedź: Na dzień 30.06.2015 r. wydatki ztytału obsługi zadłużenta gminy wlmiosły: 85 652,94 zł
(w tej kwocie zawierająsię również wydatki na obsługę zadlużenia podlegającego wyłączeniom z art.
243luofp}

Pytanie nr 6: Proszę o informację na temat planowanego stanu zadłażenia zwyłączeniami określonymi
w art. 5 ust. pkt 2 ustawy.
Odpowiedź: Według stanu na 18.08.2015 r. planowana kwota długu gminy na dzień 31.12.2015 r.
wlrrosić będzie 7 037 930,73 zł (w tej kwocie zawierają się zobowią;zania podlegające wyłączeniom
z aft.243 uofp)

Ętanie nt 7: Proszę o informację ile wynosiła kwota dotacji UE w 2a14 r. i jaka jest planowana kwota
dotacji z UE w 2015 r.
Odpowiedź: Dochody na progfamy i projekĘ finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 (stan na 18.08.201,5 r.):

1. zaż014 rok - 1 831312,95 zł (wykonanie)
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2. na 2015 rok - 2 919 285,74 zł(plan).

Pytanie nr 8: proszę o podanie informacji na temat wysokości dotacji oraz dochodów własnych w 2014
r. ipo 2Q2a1.5t
Odpowiedź: Dochody własne:

1,. ż014 r. - 6 929134,37 (wykonanie}
2. ż Q2015 r_ - 7 5N 848,11 (plan)

Pytanie w 9: Czy Zamawiający posiada zobowiązanta z Ętułu leasingu, factoringu, forfaitingu?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10: Czy weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa będą z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
Odpowiedź: Na wekslu nią na deklaracji wekslowei tak.

Pytanie nr 11: Czy Zarnawtalący przedłoĘ zaśwtadczenia z ZIJS i US o braku zaległoścl wobec tych
tnstyfucji?
Odpowiedżz Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZIJ\ i US oraz dopuszcza
moŻliwość dostarczenia akfualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatrościami wobec tych insĘtucji,

Pytanie nr 12: Czy zostanie złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 97 prawa bankowego zostanie złożenie oświaclczenia o poddaniu się
egzekucji.

Pytanie nr 13: Czy na rachunkach bankowych ciryyŁy zalęcia egzekucyjne?
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 14: Jakie jest wykorzystanie poszczególrrych kredytów, które posiada Gmina na 30.06.2015 r.
oraz planowany termin spłaĘ poszczególnych kredytów i pożyczek.
Odpowiedź; Zgodnie z Załącztllkiem Nr 1, do Zatządzenia Nr 72 Wójta Gminy Mochowo z dnia
26.0B.2a15 r. (Należ:rości i zobowiązania) - umieszczone na stronie BiuleĘłru Informacji Publicznej:
www. mochowo. bip gmina,pl

Ętanie nr 15: Cry * 20131201,4r. zdatzyło sig żeZamawiający musiał zwrócić dotację zIJE?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 16: Czy umowa zostanie zawattallawzarze Wykonawcy czy Zamawiającego?
Odpowiedź: Umowę kredytową przygotowuje Wykona}vca w uzgoclnieniu z Zamawiającym (rozdz.
XIli pkt  SIWZ).

Pytanie nt t7: Czy Zarnawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu obustronnej akceptacji
wszelkich zmian do umowy kredytowej?
Odpowiedź:Tak.

Wyjaśnienie zostanie d,oręczone niezwłoczrrie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
a także udostępnione na stronie intemetowej Zamawiającego - będzie stanowić jej integralrrą część
i jestwiążące dla Wykonawców

Zamawialący, w związku z udzjeleniem w/w wyjaśnień nie przedłuza terminu składania
ofeń. Modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zrniany treści ogłoszenia o zamówieniu. W pozostałym
zakresie Specyfikacja Istofirych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zup.'
Dariusz

TA

wski

osabg do kontaktu:
EwaKopycińskn
(24) 276 31 16

SEKRETARZ GMlNY

2l2


