
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 05.06.2013 r. 
 

TOM.271.2.13.2013                                                                       

                                                            

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/14/BF/13 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  
6 300 000 PLN” 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2013 roku wpłynęły kolejne  zapytania w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
udzielenie kredytu długoterminowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących 
kwestii: 
 

1. Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona 
kontrasygnata skarbnika. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: tak 

 
2. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak 

to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  nie 

 

3. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to 
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  nie 

 

4. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program 
naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  nie 

 

5. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 

pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  nie 

 

6. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US . Jeżeli tak 
to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań ZUS i US (w tys. PLN). 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  nie 
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7. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została pojęta uchwała o nieudzieleniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu państwa jednostkę (wójt/burmistrz, 
prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 
 

Odpowiedź Zamawiającego: nie 

 

8. Prosimy o informację dotyczącą następujących długu JST wg stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 
- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN), 
- wartość nominalna zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN), 
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN), 
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN), 
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN). 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  dane związane z zadłużeniem wykazane są w sprawozdaniu Rb Z 

 

9. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych 
przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: 
- wartość zawartych umów (w tys. PLN), 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  26 849,5 

 

- wartość przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wpłaty w bieżącym roku budżetowym (w 
tys. PLN), 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 6 330,9 

 

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN), 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  2 013,1 

 

- wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym ( w tys. PLN), 
 

Odpowiedź Zamawiającego:   2 013,1 

 

10.  Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała 
zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązywania się z zapisów dofinansowania. Jeżeli 
tak to prosimy kwoty  środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w 
tys. PLN). 

 

Odpowiedź Zamawiającego:   nie 

 

11. Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, REGON), 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  nie występuje 

 

12. Prosimy o informację o zaangażowanie w oparciu o dane za ostatni zakończony i rozliczony 
miesiąc  z informacją o nazwie podmiotu (np. bank, NFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa), 
walucie zadłużenia, typie długu (np. kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, 
pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki), dacie zawarcia umowy, 
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kwocie bieżącego zadłużenia (wypłaconego), kwocie pozostałego zadłużenia (niewypłacone 
zadłużenie oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji), dacie całkowitej 
spłaty, 
 

Odpowiedź Zamawiającego:   zgodnie z SIWZ: 

 

„Do oceny zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały: 

 

Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok – załącznik 6 

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

 

Uchwała Nr 277/XXVI/13Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 (uchwała zawiera 

objaśnienia aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz aktualną prognozę długu wraz ze 

wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych oraz  

z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych) – załącznik 7 

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

 

Uchwała Nr Wa.27.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Miasta Milanówka – załącznik 8 

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty 

przez Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9  

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

  

Uchwała Nr 278/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku  

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok – (uchwała wprowadziła zmianę  kwoty kredytu 

na 6 300 000 zł) załącznik 10. 

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

 

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że: 

- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego 

postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem 

Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki 

własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych 

w SIWZ.  

- informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej 

www.milanowek.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być 

przesłane przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.” 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 
                                                          -/- 
                                               Bożena Sehn 

 
 
 
 
 
 
 


