
Ostróda, 28 listopada 2017r.  
 
ZP.271.16.2017 
 
                                                                                              Strona internetowa Zamawiającego 
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony: ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek 
organizacyjnych w latach 2018-2021” 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 
 
1. Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, 

prosimy o podanie na dzień 30.09.2017r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat 
wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat). 
Nie 
 

2. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające 
wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli tak to w jakiej kwocie). 
Nie 
 

3. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, 
jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od 
kiedy do kiedy)? 
Nie 
 

4. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to 
komu i na jaką kwotę? 
Nie 
 

5. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego :  
a) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie 

przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań); 
Zamawiający oświadcza, że wszystkie zobowiązania reguluje terminowo. 

 
7. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne. 

/jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.  
Nie 

 
8.  Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie 

kredytów długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych 
informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)? 
Zamawiający reguluje wszystkie zobowiązania finansowe terminowo. 

 



   9.  Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek 
Organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie 
ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu  czego dotyczyły poręczenia. 
Nie 

 
10. W jakim dniu będą pobrane odsetki za miesiąc w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca jest 

ustawowo wolny od pracy ?    

Pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo  

 

11. Czy przewiduje się ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco w raz 

z deklaracja wekslową? 

TAK 

 

12. Czy w przypadku, gdy stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), 

Strony umowy postanowią, że do czasu osiągnięcia przez tą stopę procentową wartości 

dodatniej do wyliczenia oprocentowania kredytu przyjęta zostanie stawka równa 0 (zero)? 

TAK 

 

13. Czy Zamawiający udostępni Uchwałę Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej po ostatniej zmianie budżetu na rok 2017 ( Uchwała nr 

XXXV/252/2017 z 27.10.2017r.)  

       Zmiany wprowadzone powołana uchwałą zmieniająca budżet na rok 2017 nie 

powodowały konieczności zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

 

14. Czy Zamawiający udostępni opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. 

Zamawiający informuje, że oryginał opinii jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy 

Ostróda, jest możliwe udostępnienie jego kopii potwierdzonej na zgodność z 

oryginałem. 

Ponadto opinia jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:  

http://www.bip.gminaostroda.pl/download/uchw2017/uchw252_2017.pdf  

 

15.Czy Zamawiający udostępni opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (jeżeli w pierwotnej uchwale 

budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej 

kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, 

Zamawiający informuje, że w uchwale budżetowej planowana była nadwyżka, natomiast 

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu jest dostępna na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej  

http://www.bip.gminaostroda.pl/download/rio/2017/uchw_RIO_0120_37_17.pdf  

Zamawiający informuje, że oryginał opinii jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, 

jest możliwe udostępnienie jego kopii potwierdzonej na zgodność z oryginałem. 

 

http://www.bip.gminaostroda.pl/download/uchw2017/uchw252_2017.pdf
http://www.bip.gminaostroda.pl/download/rio/2017/uchw_RIO_0120_37_17.pdf


16. Czy Zamawiający udostępni opinię RIO (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty 

wnioskowanego kredytu, 

Przetarg dotyczy obsługi bankowej. 

 

17. Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do 08.12.2017r. 

Nie 

 

 

 
 


