w zwiąku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na
usługę bankową wymienioną w tytule i w zwią.zku nię zamieszęzetiem wszystkich
wymaganych dokumentów na stronie internetowej uprzejmie prosi o udostępnienie:

l.
2.
3.
4.

Częściopisowej sprawozdania

Zar ządzeniam i B urm i stna.

z

wykonania budzetu za rok 2009

i

2010 wraz

7,

Sprawozdań Rb-27s, Rb-28S, Rb-Z. Rb-N, Rb-NDS, Rb_PDP za I kwartał 201 1 roku.
Częściopisowej do budzetu na rok 2011, wraz ostatnią zmianą budzetu i Uchwałą

RM,

Zestawienia przepływów pieniężnych zatączonych do wniosku o wydanie opinii RIo
o możliwościzaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu,
5. opinii RIo: o wykonaniu budzetu za 2a10 rok, o projekcie budżetu na 2a11 rok, o
Wieloletniej Prognozie Finansowej, mozliwościspłaty zaciąganego kredytu
niezwłoęznie po jej otrzymaniu,
6. Uchwał Rady Miasta: w sprawie przyjęcia WPF, w sprawie wszystkich zmian z
uzasadnieniami, W sprawie zaciągnięcia kredy'tu, o udzieleniu absolutorium
Burmistrzowi Miasta za rok 2010
7. Decyzji o nadaniu Regon i MP dotyczących Miasta Sierpca
8. opinii bankowych lub oświadczenia Miasta o nie zaleganiu z płatnościami,
9. opinii bankowej Banku prowadzącego rachunek,
10. Wykazu banków i instytucji finansowych. w ktÓrych Miasto korzysta z kredytórł'lub
pozyczek ze wskazaniem udzielonych kwot, aktualnych kwot pozostających do spłaty.
ostatecznych terminów spłaty, zabezpieczeń (na załączonym formularzu)
I l. Zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza.
12. Uchwały o powołarriu Skarbnika Miasta,

l3. Prognozy długu z uwzględnięniern wszystkich zmian budżetu na 201
prognozowanych dochodow i wydatkÓw na lataŻa11-202l''
14'Zaświadęzenzzus i US o nie zaleganiu w płatnościach

l

roR,

striltur}'

wnosi następujące uwagi do SIWZ:

Ponadto

l. Zamawiający nie zamieściłtreścioświadczeń, które Wykonawcy są
dołączyó

ń

obowią3arri
dowolną
przyjmię
złozoną
Zanawiający
Że
oferty. Czy naleŻy rozumiei'

treśÓ?

) Zamawiający nie określiłsposobu obliczenia ceny. Do tego celu konieczne jest
wskazani-e ijaklego dnia Wykonawcy mająprzyjąć stawkę wIBoR 3M. Brak tej daty

3.

uniemozliwia wyliczenie ceny oferty i porównanie z innymi. Ponadto prosimy o
ęwentualnę potwierdzenie, ze do obliczeń ceny ofert nalęzy przyjąĆ zawarte w
rozdziale VI punkt 5 przewidywane terminy uruchomień kredytów.
W rozdziale VI punkt 7 zapisano, że ''ustala się karencje do 31'i2.2011 roku dla
wszystkich transz kredytó#'' Prosimy o doprecyzowanię zapisu. Czy chodzi o
karencję w spłacie rat kredytu - Medy karencja będzie trwała do 30.03.2012 roku
(taki termin spłaty I raty kredytu ustalono w SIWZ). Bank prosi o rozwazenie
możliwościspłaty odsetek na końcu kazdego kwartału kalendarzowego bez karencji po uruchomieniu pierwszych transz kredytu' Zapis mówiący o karencji do 31 .1Ż'20II
jest błędny. Sugerujemy zapis mÓwiący o spłacie odsetek i raty kred1tu ostatniego
dnia kwartału (harmonogram zawarty w rozdz. YI punkt 8 SIWZ określatermin spłaty
ostatnie go lub przedostatni

4.

e

go dni a kwartału).

W sITrZ Zamawiający nie określiłterminów zmiany stawki bazowej oprocentowania
wIBoR 3M. Sugerujemy zapis mówiący o zmianie oprocentowania w okresach

kwartalnych' o statnie go dnia robocze go kwartału kalendarzowego.
Ę
Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający lJ.zTla za spełniony warunek
złotenia pełnomocnictwa, jeśliWykonawca złozy ciąg pełnomocnictw, począwszy od
pełnomocnictwa osoby wpisanej do KRS.
6. W załączniku nr 1 do SIWZ punkt błędnie sformułowano zapis ''stawka marży
procentowej banku wynosi. .. . . .rń" . Sugerujemy zapis ,,marŻa banku wynosi
punktÓw procentowyoh i jest stała przez cały okres kredytowania''.
7. W załączniku nr 1 do SIWZ punkt 7 w drugiej częścizdania sugerujemy zapis ,,
.. 'wynikającąz sumy stawki wIBoR 3M i marzy Wykonawcy; ,'

