WIZP 270.15.2.2012

Kościerzyna, dnia 14.08.2012r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 200.000 euro
na realizację zadania pn. „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

Czy Gmina dopuszcza możliwość przesunięcia terminu złożenia ofert?
Nie przewiduje się zmiany terminu złożenia ofert.

2.

Czy Gmina korzysta z finansowania zobowiązań w formie wykupu wierzytelności (leasing, forfaiting,
e-financing) w następującym zakresie (w przypadku posiadania): aktualne zobowiązania (zadłużenie), termin
ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłat (miesięczne, kwartalne,
roczne itd.), przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności?
Gmina Miejska Kościerzyna nie korzysta z finansowania zobowiązań w formie wykupu wierzytelności.

3.

Czy Gmina udziela poręczenia, gwarancji lub innego zobowiązania (z podaniem nazwy podmiotu, nr REGON,
rodzaj zobowiązania, wysokość, waluta, termin od-do)?
Gmina Miejska Kościerzyna aktualnie poręcza zaciągnięte kredyty i pożyczki dla dwóch spółek komunalnych tj.:
- Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie (REGON 181736968) poręczenie
kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynków mieszkalnych obowiązuje w latach
2000-2037 do kwoty 1.608.213 zł (wg stanu na dzień 30.06.2012r.),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. (REGON 191370020) poręczenie pożyczki z
WFOŚiGW w Gdańsku do kwoty 2.552.169 zł (wg stanu na dzień 30.06.2012r.), poręczenie obowiązuje w latach
2011 – 2017.

4.

Czy Gmina posiada jakiekolwiek zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym?
Gmina Miejska Kościerzyna nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

5.

Czy Gmina posiada zobowiązania przejęte po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim?
Gmina Miejska Kościerzyna nie posiada zobowiązań po przejętych podmiotach, dla których była organem
założycielskim.

6.

Czy Gmina posiada zawarte umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej
dopłaty do działalności bieżącej w spółkach kapitałowych, w których ma udziały?
Gmina Miejska Kościerzyna nie ma zawartych umów zobowiązujących do dokonywania dopłat do kapitału lub
bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółkach w których ma udziały.

7.

Czy Gmina posiada udziały w spółkach prawa handlowego (z podaniem nazwy podmiotu, nr REGON, kwoty 1
% udziału)?
Gmina Miejska Kościerzyna posiada udziały w następujących spółkach:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa
Miejskie Przedsiębiorstwo
Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w
Kościerzynie
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie
Kaszubskie Centrum Sportowo –
Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie
Kościerski Fundusz Poręczeń
kredytowych
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
Starogard

REGON

% udziałów

191370020

100%

181736968

100%

191382418

50,0%

192982327

34,49%

192981658

6,06%

8.



9.

Czy Gmina dopuszcza zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie:
- weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.
Ze złożoną na tych dokumentach kontrasygnatą skarbnika.
Jako zabezpieczenie kredytów w rachunku bieżącym dopuszcza się:
weksel In blanco z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.
Prosimy o sprecyzowanie, z jaką datą winna być zawarta Umowa na bankową obsługę.
Umowa winna być zawarta w terminie określonym w pkt 12.1. SWIZ. Zamawiający będzie oczekiwał podpisania
umowy w terminie 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Czy Gmina może doprecyzować, jakie koszty należy podać w ofercie w pkt. 6 o treści „Uruchomienie kredytu w
rachunku bieżącym o wartości 900 tyś zł.?
Koszty całkowite w rachunku bieżącym.
11. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany na okres nie dłuższy niż 90 dni;
ile razy w ciągu trwania danego roku budżetowego Gmina planuje zaciągnąć przedmiotowy kredyt?
Planuje się uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na okres do 90 dni dwa razy w roku.
12. Czy Gmina może podać planowany średniomiesięczny poziom nadwyżek finansowych na rachunkach Gminy i
jednostek podległych?
Planowany średniomiesięczny poziom nadwyżek środków na rachunkach gminy i jej jednostek wynosi 800.000 zł.
13. Czy pod pojęciem „home banking” Zamawiający rozumie bankowość elektroniczną, z możliwością logowania
się w określonej lokalizacji po wprowadzeniu hasła (haseł) dostępu on-line?
Pod pojęciem „home banking” rozumie się bankowość elektroniczną z możliwością logowania się w określonej
lokalizacji po wprowadzeniu hasła (haseł) dostępu on-line.
14. Czy Zamawiający zaakceptuje wyciągi elektroniczne? W oparciu o jaki system elektroniczny Państwo
pracujecie?
Zamawiający również akceptuje wyciągi elektroniczne, Gminę Miejską obsługuje program EGERIA firmy Comarch.
15. Jakie jest średnio – miesięczne saldo wszystkich rachunków Zamawiającego (Miasto i jednostki)?
Średniomiesięczne saldo na rachunkach gminy wynosi 800.000 zł
16. Czy Wykonawca dobrze interpretuje, że Zamawiający posługując się określeniem „system obsługi
elektronicznej” użytym w punkcie 10 rozdziału 4 SIWZ ma na myśli wspomniany wcześniej dostęp do systemu
bankowości elektronicznej?
Zamawiający posługując się określeniem „system obsługi elektronicznej” ma na myśli dostęp do systemu bankowości
elektronicznej.
17. Czy przewidujecie Państwo zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym? Czy może to być weksel in blanco
z deklaracją wekslową i poddaje się egzekucji?
Jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym dopuszcza się weksel „in blanco” z deklaracją wekslową i
oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.
18. W jakim dokładnie okresie ma obowiązywać umowa?
Umowa będzie obowiązywała 3 lata od daty jej podpisania.
19. Czy wypłaty i wpłaty gotówkowe będą dokonywane przez/na rzecz osób trzecich, czy też będą to operacje
własne? Jaka jest szacunkowa ilość wpłat i wypłat dziennie?
Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą operacjami własnymi tj. dokonywanymi przez gminę i jej jednostki. Wpłaty i wypłaty
gotówkowe dokonywane są raz dziennie.
Z poważaniem

