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Myszków, dn. 11.06.2018 r.

I
Dotyczy:

Do wszystkich Wykonawców postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ZP. 271.20.2018.PZ

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie
planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2018 r.".
TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje
treść zapytań Wykonawców do SIWZ oraz udziela stosownych wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy w okresie ostatniego roku wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjne
w kwocie wyższej niż 3 000 zł?
Odpowiedź;
W okresie ostatniego roku nie wszczęto
egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

przeciwko

Zamawiającemu

postępowania

Pytanie 2;
Czy przedmiotowy kredyt dotyczy spłaty transakcji objętej restrukturyzacją i w ostatnim roku
występowało przeterminowanie w spłacie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni
(jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych
instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji
finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje
wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową
redukcję zadłużenia)?
Odpowiedź;
Przedmiotowy kredyt nie dotyczy spłaty transakcji objętej restrukturyzacją i w ostatnim roku nie
występowało przeterminowanie w spłacie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.
Pytanie 3;
Czy aktualnie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub
wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze
ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
a) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy
lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty^wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę
trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z
restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów
wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań
własnych Zamawiającego?
Odpowiedź:
Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub
wieloletniej prognozie finansowej transakcje wynikające z przypadków wskazanych w pytaniu
Wykonawcy.
Pytanie 4:
Czy zawieszono organy Zamawiającego lub ustanowiono zarząd komisaryczny wskutek
nierokującego nadziei na szybka poprawę i przedłużającego się braku skuteczności
w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie zawieszono organów Zamawiającego i nie ustanowiono zarządu komisarycznego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną
w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej
szpital.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej prowadzącego szpital i nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej
prowadzącej szpital.
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