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     Bestwina, dnia 12.05.2011r. 
ST.271.2.1.2011 
  

           

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 
 
             

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  
(tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców  
w postępowaniu przetargowym: 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowice, ul. Bialska” 
 

 
Pytanie 1: 
 
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu uprzejmie prosimy o udostępnienie niżej wymienionych 
dokumentów oraz informacji niezbędnych do  przygotowania oferty przetargowej: 
 
1. Harmonogramu rzeczowo- finansowego realizowanych inwestycji, 
2. Terminu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych inwestycji, 
3. Podanie pełnych źródeł finansowania każdej inwestycji, 
4. Podanie informacji nt. ewentualnych kredytów pomostowych (kwoty, daty uruchomienia i terminy spłat) 
5. Zaświadczenie o wyborze Wójta 
6. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika, 
7. Potwierdzenie nadania numeru NIP,  
8. Zaświadczenie o numerze REGON, 
 

Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na pytanie 1, udostępniamy następujące dokumenty i informacje: 
  
Ad. pkt 1 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn.:  
„Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części 
socjalnej szkoły”, 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Harmonogram_sala_Kaniow.pdf  
 
 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn.: 
„Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka 
Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie”, 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Harmonogram_SET.pdf  
 
 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka”. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Harmonogram_kanalizacja.pdf  
 
 
Ad. pkt 2 
- Inwestycja pn.: „Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa 
istniejącej części socjalnej szkoły”,  
Termin rozpoczęcia zadania:  15.12.2010r.  
Termin zakończenia zadania: 30.06.2012r. 
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- Inwestycja pn.: „Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na 
potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie”, 
Termin rozpoczęcia zadania: 20.08.2010r. 
Termin zakończenia zadania: 31.05.2012r. 
 
- Inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka”. 
Termin rozpoczęcia zadania: 01.02.2010r. 
Termin zakończenia zadania: 30.11.2011r. 
 
Ad. pkt 3 
- Inwestycja pn.: „Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa 
istniejącej części socjalnej szkoły”,  
Źródła finansowania: 
- środki własne.  
 
- Inwestycja pn.: „Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na 
potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie”, 
Źródła finansowania: 
- środki własne, 
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
 
- Inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I - Bestwinka”. 
Źródła finansowania: 
- środki własne, 
-środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 
 
Ad. pkt 4 
Nie dotyczy 
 
Ad. pkt 5 
 Zaświadczenie o wyborze Wójta z dnia23.11.2010r. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Zaswiadczenie_wybor_wojta.pdf  
 
Ad. pkt 6 
Uchwała nr  III/10/90 Rady Gminy w Bestwinie w sprawie powołania Skarbnika. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Powolanie_skarbnika.pdf  
 
Ad. pkt 7 
Decyzja w sprawie nadania  numeru  NIP. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Zaswiadczenie_NIP.pdf  
 
Ad. pkt 8 
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Zaswiadczenie_REGON.pdf  
 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 
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Pytanie 3: 
Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej i wekslu? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej i wekslu. 
 
 
 
Pytanie 4: 
Czy do umowy kredytowej powinna zostać zastosowana stawka WIBOR 1M? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Do umowy kredytowej powinna zostać zastosowana stawka WIBOR 1M. 
 
 
 
 
Pytanie 5: 
Czy stawka WIBOR stosowana w trakcie trwania umowy może być notowaniem z 1-go dnia miesiąca? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 6: 
Czy do obliczenia ceny oferty należy zastosować rzeczywistą liczbę dni tj. w roku przestępnym 366 ? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe pokrycie całości kosztów związanych z przyznaniem kredytu  
w chwili jego uruchomienia czy należne prowizje i opłaty mają być potrącane z kolejno wypłacanych transz ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozdziałem III pkt 2, lit. i) SIWZ, opłaty dodatkowe tj. marża, prowizja bankowa, prowizja 
przygotowawcza i inne zostaną zapłacone w dniu uruchomienia kredytu. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie w/w kosztów poprzez ich potrącenie z kwoty kredytu stawianej do 
dyspozycji Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o udostępnienie długoterminowej prognozy kwoty długu Gminy Bestwina obejmującej co najmniej 
okres kredytowania. 
 
Odpowiedź: 
Długoterminowa prognoza kwoty długu Gminy Bestwina została dołączona do odpowiedzi z dnia 11.05.2011r. 
na pytanie 1, Ad. pkt 9. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.05.2011r. 
 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert nie zostanie przedłużony do dnia 20.05.2011r. 
 
Pytanie 11: 
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Czy do wyliczenia  ceny oferty należy przyjąć, iż wypłata kredytów (700 000 PLN i 1 000 000 PLN ) nastąpi 
jednorazowo? Jeśli tak, to jaki należy przyjąć dzień wypłaty? Jeśli należy przyjąć wypłatę w transzach – prosimy 
o podanie harmonogramu wypłat dla celów obliczenia oferty.  
 
Odpowiedź: 
Do wyliczenia  ceny oferty należy przyjąć, iż wypłata kredytów (700 000,00 zł   i 1 000 000,00 zł) nastąpi 
jednorazowo. Dla kredytu w wysokości 700 000,00 zł dniem wypłaty będzie dzień 02.09.20011r, zaś dla kredytu 
w wysokości 1 000 000,00 zł dniem wypłaty będzie dzień 20.06.2011r. 
 
 


