Wałbrzych, dnia 03.12.2014 r.
BO.271-237/14

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: „Finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez wykup wierzytelności w
kwocie 40.000.000 zł”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:
Pytanie nr 1:
Czy kwota 40.000.000 zł dotycząca wykupu wierzytelności jest kwotą brutto, tj. łącznie z VAT?
Odpowiedź nr 1:
Kwota 40.000.000 zł dotycząca wykupu wierzytelności jest kwotą brutto, zawiera podatek VAT.
Pytanie nr 2:
Jaki max termin wymagalności będą posiadały faktury wystawione przez dostawców objętych umową
faktoringową?
Odpowiedź nr 2:
Maksymalne terminy wymagalności faktur wystawianych przez dostawców to 30 dni.
Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie liczby dostawców, ich nazwy, dane rejestrowe wraz z nr rachunków banków
i nazwą banków w celu wprowadzenia do umowy.
Odpowiedź nr 3:
Na niniejszym etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnych danych
dostawców. Zamawiający informuje jednak iż liczba dostawców wyniesie około 30.
Pytanie nr 4:
Rozdział IX pkt 5 – czy dla celów porównywalności ofert Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie
zapisu:
„5) Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż rok ma 365 dni, spłata rat następuje:
- 1 rata do 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 2 rata do 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 3 rata do 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 4 rata do 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 5 rata do 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
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- 6 rata do 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł,
spłata odsetek każdego ostatniego dnia miesiąca.”
zapisem w brzmieniu:
„5) Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż rok ma 365 dnia, miesiąc rzeczywistą liczbę dni, spłata rat
następuje:
- 1 rata w dniu 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 2 rata w dniu 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 3 rata w dniu 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 4 rata w dniu 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 5 rata w dniu 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 6 rata w dniu 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł,
spłata odsetek każdego ostatniego dnia miesiąca.”
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, iż przychyla się do prośby Oferenta i zapisy SIWZ ulegną zmianie.
Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że wykupowi będą podlegać wierzytelności w terminie wymagalności
faktur.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić iż wykupowi będą podlegać jedynie faktury będące
w terminie wymagalności.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że podana w ofercie wartość jednorazowej prowizji bankowej
dotyczy prowizji opisanej w Rozdziale II pkt 1 w brzmieniu:
„-Prowizja płatna będzie proporcjonalnie do wysokości faktur opłaconych przez bank na podstawie
faktury VAT.”?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający potwierdza iż wartość jednorazowej prowizji bankowej dotyczy prowizji opisanej
w Rozdziale II pkt. 1.
Pytanie nr 7:
Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt 4. Oferty kwota odsetek, prowizji i ogółem ma być podana
w wartościach brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający wyjaśnia iż w pk 4. Oferty kwota odsetek, prowizji i ogółem ma być podana
w wartościach brutto.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by odsetki w trakcie realizacji umowy były naliczone zgodnie
z zasadami obowiązującymi u Wykonawcy, tj. odsetki wyliczone w oparciu z stawkę WIBOR 1M, ale
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zmienne na każdy dzień zmiany tej stawki, tj. codziennie, w każdym dniu kwotowania stawki?
Faktura jedna na koniec miesiąca.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby odsetki były liczone w sposób zaproponowany przez
Oferenta.
Pytanie nr 9:
Prosimy o udostępnienie zestawienia zadłużenia Gminy na dzień 30.09.2014 r. z uwzględnieniem tyt.
dłużnych (kredytów, emisji obligacji itp.), instytucji finansujących.
Odpowiedź nr 9:
W załączeniu przekazujemy zestawienie zadłużenia Gminy wg. stanu na dzień 30.11.2014r.
Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie źródła spłaty wierzytelności podlegających wykupowi w ramach przedmiotowego
przetargu.
Odpowiedź nr 10:
Źródłem spłaty będą dochody własne Gminy.
Pytanie nr 11:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.12.2014 r.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje iż przychyla się do prośby Oferenta.
Pytanie nr 12:
Prosimy o potwierdzenie czy w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział
Wykonawców uprawnionych do udzielania finansowania tj. instytucji finansowych zajmujących się
udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178
ust 1 ustawy – Prawo bankowe?
W przypadku zgody na powyższe prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie umożliwiającym
udział w przetargu podmiotom specjalizującym się w udzielaniu finansowania niebędących Bankami
w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe. Proponowana zmiana umożliwi przystąpienie do przetargu
większej liczby podmiotów, co w efekcie przyczyni się do uzyskania korzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym przetargu nie dopuszcza udziału Wykonawców
uprawnionych do udzielania finansowania tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem
finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1
ustawy – Prawo bankowe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Elżbieta Klisz

3

