
Piotrkow Trybunalski, 09.1 '1 ,2016r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamowienia

Dotyczy: pzetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu, pżeznaczonego

na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 l. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i

pożyczek do wysokości 15,350.000 zł włącznie (słownie: piętnaście milionów tzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych)"

Pytanie 1

W celu oceny zgodności kredytowej, zgodnie z

jednostkom samorządu terytorialnego Bank prosi

RlO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

obowiązującą procedurą udzielania kredytów
o zamieszczenie na stronie internetowej opinii

Odpowiedź:
Opinia RlO o możliwości spłaty kredytu została zamieszczona na stronie bip w odpowiedziach na

pytania Wykonawców (strona 14)

Pytanie 2

W celu oceny zgodności kredytowej, zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania kredytów
jednostkom samorządu terytorialnego Bank prosi o zamieszczenie na stronie internetowej
wyjaśnienia dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Dłuzników (niezapłacone faktury na łączna
kwotę 28723,93 zł.\.

Odpowiedź:
Przedmiotowy dług był wierzytelnością sporną, zaistniałą w wyniku obciązania Miasta fakturami
za usługi, w sposób niezgodny zezlożonąW postępowaniu przetargowym ofertą iz
postanowieniami zawartej umowy z PTK Centertel. Miasto uiściło operatorowi wszelkie należne
mu kwoty wynikające z umowy. Operator bezprawnie ijednostronnie zaniechał realizacji umowy
poprzez wyłączenie usługi bez oświadczenia o rozwiązaniu, czy wypowiedzeniu umowy. Podmiot
ten, sprzedał wierzytelność na rzecz Universe NiestandaryzowaneBo Sekurytyzacyjnego Funduszu
lnwestycyjnego Zamkniętego, który w dniu ż0.03.2O15r. wniósł pozew do Sądu Rejonowego w
Lublinie. Miasto Piotrków Trybunalski wniosło sprzeciw od nakazu zapłaty w postepowaniu
upominawczym i zaskarżyło go w całości wnosząc o oddalenie powództwa w całości, przekazanie
sprawy Sądowi w Piotrkowie Trybunalskim, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów
procesu, dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do sprzeciwu.
Uważamy, że obecnie nie posiadamy żadnego zobowiązania wobec Universe
Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu lnwestycyjnego Zamkniętego, o czym
świadczyć może cofnięcie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, po wniesieniu przez

Miasto Piotrków Trybunalski sprzeciwu oraz wycofanie pozwu przez Universe Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz lnwestycyjny Zamknięty. W załączeniu udostępniamy postanowienie
Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 20.04.2015 o przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w
Piotrkowie Trybunalskim oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 22,04.2015r. o

umorzeniu postępowania.



@ będzie zlożona kontrasygnata skarbnika?

Pytanie 4
CzyWPFu.i",,.,onzdnia28.09.2ot6r.jestaktualny,czybyły
koleine zmianv? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnej wersji wpF,

AktualnyjestWPFu*ffiMiastanrXXVll/356/1'6zdnia26.Io.2o1'6r,
Uchwała została udostępniona na stronie b

Pytanie 5

d o4,1,1"2ot6r, jest ostatnią zmianą czy były

T.b ,rn*" b.dietu z dnia 04.11.2016r, jest zmianą ostatnią,

WzórpodanyWust.ffi(8.354.349PLNxx[(stawkaWlBoR3Mdla
potrzeb obliczenia c€fly = 3,53%| + (marża = %\l x 8 lat = """, PLN) nie odpowiada

warunkom oferty, czy należy go traktować jako przykład?

wskazane we wzorze średnioroczne zadłużenie oraz stawka WlBoR 3M zostały ustalone jako

wartość bazowa, jednakowa dla wszystkich

oferowanej ceny. Jedynie marża Banku będzie
oferentów, wyłącznie dla potrzeb wyliczenia

W tym WZorZe elementem mającym wpływ na

wartość kosztu podanego w ofercie.

Pytanie 7

Zodpowiedzln.pyt.niywyrazazgodęnazapiswumowie,żewszelkie
zmiany do umowy, w tym zmiana harmonogramu spłaty kredytu W ramach terminu O"'O.'_'.?111l:

;;;.; Jr"r""""i akceptacji, tj. Wykonawcy i Zamawiającego oraz podpisania aneksu do umowy

kredytowej,, wynika, że zmiana stawki WlBoR również wymagałaby sporządzania aneksu. Czy Zamawiający

wyraża zgodę na dodanie zapisu w umowie, że zmiana stawki wlBoR nie wymaga podpisania aneksu?

Zdaniemzama*la;ąc@oRwedługserwisuReutersdladepozytów3
miesięcznych, przy zacńowaniu zasad ustalania stawki WlBoR 3M wskazanych przez Wykonawcę

w ofercie, nie mają wpływu na zapisy umowy,

W istotnych warunkach umowy wskazano, że kredyt będzie oprocentowany według zmiennej

stopy procentowej stawki wlBoR, według serwisu Reuters dla depozytów 3 miesięcznych

powiększonej o marżę bankową w wysokości +(-)........%. Stawka WlBoR dla depozytów 3

miesięcznych, będąca podstawą do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo

zgodnie z metodologią przedstawioną w ofercie,

Pr*,ry 
" "d*tępnienie 

następujących dokumentów:

- zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NlP

- opinia RlO w sprawie możliwości spłaty kredytu

ołączona do odpowiedzi na pytania

Wykonawców (strona 14)

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NlP


