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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ożarów


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
Pytanie 2
  Czy Zamawiający korzysta z wykupów wierzytelności? 
Odpowiedź 2
Zamawiający nie korzysta z wykupów wierzytelności.
 Pytanie 3 
 Czy Zamawiający posiada podpisane umowy, preumowy na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (w jakich wysokościach i na jakie zadania)?

Odpowiedź

Zamawiający posiada podpisane umowy na następujące inwestycje:
- Odnowa Rynku w miejscowości Lasocin /PROW/
Koszt inwestycji 1 200 000,00 zł dofinansowanie 500 000,00 zł
- Rewitalizacja miasta Ożarowa /RPOWŚ/
Koszt inwestycji 5 000 000,00 zł dofinansowanie 3 000 000,00 zł
- Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni w Ożarowie /PROW/
Koszt inwestycji 1 200 000,00 zł dofinansowanie 3 600 000,00 zł
- Modernizacja miejskiego stadionu w Ożarowie /RPOWŚ/
Koszt inwestycji 12 000 000,00 zł dofinansowanie 5 000 000,00 zł
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków /PROW/
Koszt inwestycji 6 800 000,00 zł dofinansowanie 5 100 000,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej /NMF/
Koszt inwestycji 9 670 000,00 zł dofinansowanie 5 100 000,00 zł
-Odnowa rynku we wsi Janików  /PROW/
Koszt inwestycji 960 000,00 zł dofinansowanie 490 000,00 zł
- Rekultywacja wysypiska w miejscowości Julianów /NFOŚiGW/
Koszt inwestycji 2 600 000,00 zł dofinansowanie 1 700 000,00 zł

Pytanie 4
Prosimy o wskazanie terminu spłaty odsetek za pierwszy okres kwartalny w okresie obsługi kredytowej ?

Odpowiedź 4
Termin spłaty za pierwszy okres kwartalny ustala się na dzień 30.03.2011

Pytanie 5
Prosimy o korektę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie zapisów dotyczących oprocentowania kredytu, marży banku , wysokości i sposobu obliczania stawki bazowej WIBOR IM oraz oprocentowania zadłużenia przeterminowanego?

Odpowiedź 5
Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy stosowany w Banku, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod warunkiem, że wzór będzie uwzględniał istotne postanowienia SIWZ

Pytanie 6
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w umowie kredytu stawki bazowej WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca. Aktualizacja stawki następuje w okresach miesięcznych.

Odpowiedź 6
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytu stawki bazowej WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca

Pytanie 7 
Czy w przypadku wybrania oferty Banku Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy stosowany w Banku , uwzględniający istotne postanowienia SIWZ ?

Odpowiedź 7 
Zamawiający wyraża zgodę na wzór umowy stosowany w Banku , uwzględniający istotne postanowienia SIWZ

Pytanie 8
Czy Zamawiający potwierdza ,że ostateczne wykorzystanie / uruchomienie/ kredytu nastąpi do dnia 31.12.20lOr.  

Odpowiedź 8
Zamawiający potwierdza, że ostateczne wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 30.12.2010, natomiast  Bank postawi środki do dyspozycji Zamawiającego 1 dzień po podpisaniu umowy

        Pytanie 9
        Prosimy o wykazu instytucji w których Gmina korzysta z kredytów lub/i pożyczek (z  
        uwzględnieniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznych obciążeń i ostatecznego 
        terminu spłaty).

       Odpowiedź 9
       Na dzień 07.12.2010 Gmina Ożarów nie korzysta z kredytów lub pożyczek. 
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