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Gmina Pietrowice Wielkie

Ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

Sprawa: wyjasnicl1ia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na
wykonywanie bankowej obslugi budzetu jednostki samorzadu terytorialnego Gminy
Pietrowice Wielkie oraz pozostalych jednostek bezposrednio jej podleglych.

W nawiazaniu do Specytikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na
wykonywanie bankow~j obslugi budzetu jednostki samorzadu terytorialnego Gminy
Pietrowice Wielkie oraz pozostalych jednostek bezposrednio jej podleglych, zwracamy sie
z uprzejma prosba o uzupelnienie danych jak nizej:

2. okreslenie formy zabezpieczenia i wysokosci kredytu, który Gmina moze zaciagnac w
okresie terminu realizacji zarnówienia tj. w okresie 4 lat poc~awszy od 01.02.2008 r., a
dodatkowo przedstawienie: '., , :. { >, c L

.:-., ..•.•.

\.,': Uchwale Rady Gminy o mozliwosci zaciagniecia kredytu obrotowego na rachunku
biezacym Budzetu Gminy tt: (: ,L. '''-._ qo" '; <: / .•..• "

• Uchwale RlD w sprawie opinii projektu budzetu na rok 2007

• Uchwale RIO w sprawie opinii projektu budzetu na rok 2008 wrcu z prognoza
• Uchwale RIO w sprawie wykonan,ia budzetu :z;a2006 rok

2. poprawienie "literówek" w zalaczniku nr 1,2 do SIWZ

3. doprecyzowania w zalaczniku nr 4 do SIWZ (dla celów oceny ofert)
- punkt 2 - okreslenie oprocentowania dla srodków na rachunku biczacym ipomocniczyn1
na bazie stawki, np. WIEJO TfN z ostatnich 10 dni poprzedniego miesiaca obowiazujaca
w kolejnym miesiacu. Dla celów przetargu np. na dzien 31.12.2007 r. stawka ta wynosi. I /
4,54 z uwzglednieniem marZy bankowej, ·1:: L~{~~ f'--_ . ..,.Je _I...! '
- punkt 3 - okreslenie oprocentowania kredytów w rachunku biezacym W stosunku do
WIBOR l M na dany dzien, np. na dzien 31.12.2007 r. tj. 5,52; marza wynosi". %

4. doprecyzowania punktu 13. SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert. Jednoznaczne
okreslenie sposobu oceny oferty dla poszczególnych podkryterium, tj.
- oplacalnosci ekonomiczn~j - waga 70 %
- dostepnosci itUlych uslug oferowanych przez bank - waga 30 %

5. okreslenie zaangazowan innych banków oraz instytucji finansowych, udzielonych
gwarancji i poreczen oraz zobowiazan z tytulu emisji obligacji wg zalacznika nr l do
pisma, a takze okreslenie budzetu Gminy wg zalacznika nr 2 do pisma.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o wydluzenie terminu skladania olert do 28.01.2008 r. tj.
o czas nie7-bedny na wyjasnienia i uzupelnienie dokumentacji do przetargu.
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Zalacznik nr 1 do pisma
ZAANGAZOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH /

Other banks aildfinancia! institutions exposw'e

Nazwa Banku 1 Instytucji KwotaWykorzystanieWarunki splatyZabezpieczenia
finansowej

zaangazowania('000)
Name ofthe bank Ijinancia! instilllliol/

('000)ol/tslal/ding
Term ofrepaymenlcollalera!s

omOl/nl a[apl'rol'ed (!xjJosure

Zaangazowanie calkowite

('000)1Tola! amOllll1 oflhe/acililies (000)

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCE GWARANCJE I PORECZENIA - zobowiazania pozabilansowe /

Guarantees (given by borrowelj - offbalance liabilities

Nazwa beneficjanta Kwota gwarancjiWykorzystanieZ jakiego tytulu 1 najaki okres
Name of Bel/eficim:v

Iporeczenia ('000)('000)Sl/~iecl and expire dale oJlhe gl/aranlee

Gl/aranlee amol/nl

ol/lSIandil/g

Zaangazowanie calkowite

('000)Tola! amol/nl of Ihe facililies (000)

ZOBOWIAZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTULU EMISJI OBLIGACJI / borrO\ler'sliabililiesb)'l\'G)'ofissl/edbonds

Cel emisjil Kwota emisjiWykorzystanieData wykupu 1
Subject oj issllal/ce

('000)('000)The fina! deadline of "bl/Y back"

amoulll oj isslIance

Ol/tstanding

Zaangazowanie calkowite

('000)Tola! amOl/nt oflhefacililies (000)
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Data wypelnienia arkusza

Autor arkusza (AM)

Jednostka Kredytujaca, Region

tel. (prefix)

faks (prefix)

Ogólne informacje o jednostce

Arkusz oceny ryzyka kredytowego Jednostki Samorzadu Terytorialnego

14-08-2007 l
•.•• - Ol..

'-~.-
I

, ... 032-4125320 - r032-4125329

Kod ICBS

Rodzaj jednoski

Nazwa

Województwo

400135143 I

JST - Gmina Gmina Pietrowice Wielkieslaskie _

-----

Liczba mieszkanców

Dochód jednostki na 1 mieszkanca [PLN]

Sredni dochód jednostek danego rodzaju na mieszkanca [PLN]

#DZIELlO!
Kategoria ryzyka

Ocena agencji ratingowej

Nazwa agencji I I

Opinia RIO (czy pozytywna, data opinii) I I

Pofrzeby obrotowe

Wskazniki ustawowe z opinii RIO
Wsk. Zadluzenia I I Wsk. Obslugi Dlugu 1 _

Kwota wnioskowanego kredytu I JOOO'PLN
okres finansowania od. [- .. I do. I

Potrzeby inwestycyjne - informacje na temat finansowanego projektu inwestycyjego

Rodzaj inwestycji

Wartosc inwestycji

Okres realizacji (w miesiacach) 1 I====1000' PI N

udzial kredytobiorcy I #DZIELlO! IStruktura finansowania:

Udzial wlasny w tym:

Dochody wlasne / nadwyzka

Dotacje z:

- budzetu centralnego

-UE

- inne (prosze podac nazwe podmiotu)

Udzial obcy w tym

Kwota wnioskowanego kredytu

Kredyt z innego banku/instytucji

I 1000' PLN

I 1000' PLN

§OOO' PLN

000' PLN

000' PLN

§OOO'PLN
000' PLN

000' PLN

I I

okres finansowania

okres finansowania

okres finansowania

.okres finansowania

udzial obcy
udzial.

Udzial innego podmiotu

od ... do ...

I I

I 1====
#DZI ELlO!

#DZIELlO!

#DZIELlO!

~/:?



Data wypelnienia arkusza

Kod ICBS

Nazwa

I Cale zaangazowanie

14-08-2007

400135143

Gmina Pietrowice Wielkie

.~cznie.z:~nioskowanym __00_0'PLN r- I I I _.L_J

------'
n_-..

BUDZET (Cash flow)
n-2 (wykonanie budzetu)

0·1 {wykonanie
n (plan budzetu)
n+1 (prognoza, jesli
n+2 (prognoza, jesli

budzetu)

dostepna)dostepna)

2006

2007200820092010

1

Dochody wlasne

2

+subwencje
3

+dotacje na zadania biezace
4

+dotacje na inwestycje

lA

:::Dochody ogólem: 0,000,000,000,000,00

5 1- dochody ze sprzedazy aktywów 6 1- wplywy z prywatyzacji majatku7 I ~ dotacje na inwestycjeIB
:::Dochody biezace ogólem 0,000,000,000,000,00

I
Forrrul y I FornYJ~

000· PLN

IC Wydatki ogólem
8

- wydatki inwestycyjne
9

- splata rat odsetkowych (od kredytów, pozyczek, papierów wart)

10

- (potencjalne) platnosci udzielonych poreczen I gwarancji (rezelWa na

platnosci z tytulu poreczen I gwarancji)ID

:::Wydatki biezace ogólem 0,000,000,000,000,00

IE Nadwyzka operacyjna 0,000,000,000,000,00
11

+ Dochody ze sprzedazy aktywów 0,000,000,000,000,00
12

+ Wplywy z prywatyzacji majatku 0,000,000,000,000,00
13

+ Skumulowany stan srodków z Jatpoprzednich
14

+ I - Pozyczki z budzetu JST - saldo

I F
:::Dostepne srodki 0,000,000,000,000,00

IG
- Obsluga Dlugu, w tym: 0,000,000,000,000,00

15
- splata rat kapitalowych

16
- splata rat odsetkowych (od kredytów, pozyczek, papierów wart.) 0,000,000,000,000,00

17
- wykup papierów wartosciowych 0,00

18

- (potencjalne) platnosci udzielonych poreczen I gwarancji (rezelWa na
0,00

0,000,000,000,00
platnosci z tytulu poreczen I gwarancji)

IH
:::Srodki na Inwestycje 0,000,000,000,000,00

1 I
- Wydatki inwestycyjne netto, w tym: 0,000,000,000,000,00

19 1- wydatki inwestycyjne

0,000,000,000,000,00

20 I + dotacje na inwestycje

0,000,000,000,000,00

I J
:::Deficyt I nadwyzka srodków 0,000,000,000,000,00

IK
+ Nowe zadluzenia, w tym: 0,000,000,000,000,00

21
+ nowa sorzedaz oapierów wartosciowych wyemitowanych Drzez JST

22
+ zaciagniecie nowych kredytów

23 I + nowe finansowanie pomostowe

I L

Wynik koncowy (co najmniej "O", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje 0,00
0,000,000,000,00

na niewystarczajace zr6dla finansowania)

ZADLUZENIE'
24Zadluzenie ogólem, w tym: 0,000,000,000,000,00

25
aktualna wartosc wyemitowanych papierów wartosciowych

26
kredyty krótkoterminowe

27
kredyty dlugotenminowe (powyzej 1 roku)

28
finansowanie pomostowe, w tym: 0,000,000,000,000,00

28a

krótkoterminowe
28b

dlugotenminowe (powyzej 1 roku)
29

aktualna wartosc udzielonych poreczen
30

Obsluga dlugu (Roczny koszt obslugi zadluzenia) 0,000,000,000,000,00


