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PR. 272.2.7Ż.2017
Grudztądz, 26,09. 2017 t.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA ''UDZIELENIE 
I oBsŁUGĘ KREDYTU DŁUGoTERMINOWEGo''

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 2L09.20I7 r. ponizej ptzekazuję
pytania wraz z wyj aśnieniami :

Pvtania:

t. Przędmiotem zam wienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie
deficytu i spłatę wcześniej zaciągntętych zobowiąza z tytułu kredyt w. Prosimy
o informację jaka kwota będzie przęznaczona na spłaty.

2. Czy Zamawiąący złoŻy oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.777 kpc.
3. Czy kwota w oświadczęniu o poddaniu się egzekucji zgodnie z art' 777 kpc będzie

stanowić Ż00% kwoty kred1'tu.

4. Z zaptsow Zapytania ofertowego wynika, ze środki będą uruchamiane w formie polecenia
przelewu' Czy w przypadku wygrania przetatgu, Zarnawiający dopuszcza moŻliwość
uruchamiania transz na podstawie składanego wniosku ptzez Kredytobiorcę na wypłatę
środk w na w'Zorzę Banku?

5. Czy na Paristwa rachunkach w bankach ciąŻą zajęcia egzekucyjne' Jezeli tak, to prosimy
o podanie kwoty zajęÓ egzekucyjnych (w tys, PLN).

6. Czy posiadają Paristwo zaległe zobowiązania finansowę w bankach. Jezeli tak, to prosimy
o podanie kwoty zaległychzobowiąza w bankach (w tys' PLN)'

7. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Paristwa program postępowania
naprawazego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f,tnansach publicznych.

8. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzonę wobęc Paristwa za pośrednictwem
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek bankow.

9. Czy w ciągu ostatnich dw ch lat została podjęta uchwała o nieudzięleniu absolutorium
organowi wykonawczemu reprezentującęmu Paristwa j ednostkę'

10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Patistwa wg stanu
planowanego na kclniec biezącego roku budzętowego:

> wartość zobowiązartia og łem, wg tytułow dłuznych (w tys' PLN),
> wartoŚć nominalna wymagalnych zobowiąza z tyt. poręczeri i gwarancji (w tys.

PLN),
> wartość nominalna niewymagalnych zobowiązafi z tfi. poręczen i gwarancji

(w tys. PLN),
> wartoŚć kredyt w i poŻyczek zvnązanych z realizacją program w i projekt w

ftnansowanych z udziałem środk w, o kt rych mowa w art' 5 ust.l pkt 2 ustawy



o finansach prrblicznych z budzętu państwa (w tys. PLN)'
> wartoŚc kredytów i pozyczek zwtązanych z realizacją programów i projektów

finansowanych z udziałęm środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy
o finansach publicznych z innych żródeł (w tys. PLN).

tL Czy wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZoZ? Jęśli
tak to prosimy o następujące informacje:

> azy szpital realizuje program flaprawczy,
> czy korzysta z kredytow (w tym poręczonych przez państwa) oraz jakajest kwota

kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia,
> azy w jakikolwiek sposób wspieracie Państwo szpital finansowo (dopłaty na

kapitał i inne dopłaty), jeśli tak to jaka jest kwota wsparcia i okręs wsparcia
szpitala.

L2. Czy w okresie obowiązywania kredytu przewidują Państwo przejęcie zobowtązan
powstałych w wyniku likwidacji ZoZ. Ięśli tak' to jakie są przewidywane skutki tych
Zm:ran dla Państwa budzetu'

13. Jakie mają Pa:istwo podmioty powiązanę wtaz z podaniem numęrów REGON.
L4. Czy podmioty powlązane (ieśli istnieją) korzystaj ą zkred1Ąów, w tym poręczonych przez

Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres
poręczenia'

L5. Czy Zamavliający posiada już pozytywną opinię RIo o mozliwości spłaty kredytu
objętego przedmiotclwym zamówieniem? Jęśli tak, to proszę o jej zamieszczenię' Jęśli
nie, to kiedy będzie dostępna.

L6. Czy do FormularzaOferty na|eży dołączyÓ harmonogram spłat zvłyltczetiem kwoty
odsetek? Zgodnie Zewzotem Formularza oferty Wymagana jest tylko marŻa i prowizja,
natomiast do wyliczenia ceny podane są szczegółowe danę w pkt 9 Zapytania
ofertowego.

Odpowiedzi:

Ad' 1 Informacja w uchwale Nr 54l58l20I7 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia
15 września 2aI7 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego'

Ad. 2 Nie
Ad. 3 Nie
Ad. 4 Tak,Zartawiający dopuszcza mozliwość uruchamianiatransz na podstawie składanego
wniosku przęzKredytobiorcę na wypłatę środków nawzorze Banku.
Ad.5 Nie
Ad. 6 Nie
Ad. 7 Nię
Ad. 8 Nie
Ad. 9 Nie
Ad. l O Zadłużenie Powiatu wraz z wnioskowanym kredytem na dziefi 3|.I2.20I7 t. będzie
wynosiło 3.700.000,00 zł. (zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego sytuacją finansową
Powiatu Grudziądzkiego w latach 2016 -2020), pozostałe podpuŃty: - nię planujemy

Ad. 11 Nie dotyczy
Ad.12 Nie dotyczy
Ad' 13 W zapytaniu ofertowymZamawiĄący przedstawił wkazjednostek Powiatu
Grudziądzkiego, innych podmiotow powiązanych nie ma

Ad. 14 Nie dotyczy



Ad. 15 Nię , zgodnię Z ttst, 7 pkt
RIo o mozliwości spłaty kredytu
Ad . 16 Nie.

Ą

17 Zapytanla ofęrtowego Zamawiaj ąay przedstawi opinię
przed podpi saniem umowy
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