
Leoncin, dnia 1 7. 1 0.2011 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: przetargunieograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokoŚci
t.sdo.ooo zł' z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu zuliązanego zrea|izacja
budżetu 201 1

Pytania i odpowiedzi
W odpowiedzinazapytaniejednego z Wykonawców dotyczące postępowania o zamówienie

publiczne prowadzone w trybie przetargunieograniczonego na wykonanie zadania pn:

,,Udzielenie kredyu krótkoterminowego do wysokości 1.500.000 zł' zprzeznaczeniem na
pokrycie przejściowego deficytu zwlrąZane1o zrea|izacjabudzetu w roku 20II " zaffIaw:' ;Jący

informuje:

W odpowie dzi naprośbę o udostępnienie:
1. Szczegółowe (w rozbiciu na paragrafy) sprawozdaniaza..

-2009 r. - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS'
- 2010 r. - Rb-27S, Rb-28S, Ptb-z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS,
- II kw. 2OlI r. - Rb-27S, Rb-28S, F.b-z, Rb-N, Rb-NDS,
Odp. do pobrania na stronie

2. opinie RIo z wykonania budzetu za|ata2009,2010 i II kwartał 2011r.
odp. do pobrania na stronię

3. opinie RIo o udzieleniu absolutorium Wójtowi zalataf))g i2010
Odp. do pobrania na stronie

4. opinie RIo o możliwości spłaty kredytu
o.dp. Mozliwośó zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego wynika zupowaŻnienia

wo;ta przezRadę Gminy w Uchwale Budżetowej, której projekt zostaŁ pozytywnie

'uoiinio*u''y przezRlo (Uchwała Nr 369lclf0|0 Składu otzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawi e z dnia 14 grudnia 201 0 r')

5. opinie RIo o przedłożonym projekcie budżetu na20|| r. oruzprognozowanej kwoty

długu.
Odp. do pobrania na stronie

6. Uchwały budzetowej Gminy naZ}II r. vtrazze zmianarrń
Odp. do pobrania na stronie

7, Aktu powołującego Wójta
odp. do pobrania na stronię

8. Kopie zaświadczenia o nadaniu Gminie nr REGON i NIP
Odp. do pobrania na stronie

g. opinii ziattków,w których Gmina posiada rachuŃi (zawierające informacje o

wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy, oraz informacje dot. Ew. zĄęÓ egzekucyjnych)

odp. Będą udostępnio ne przed podpisaniem umowy



10. Wykazu inwestycji, w których Gmina korzysta z |<ted1tówlpoŻyczek (nazwa, cel,
aktualne zadłuŻenią miesięczne obciązenia, ostateczny termin spłaty, forma
zabezpieczenia) oraz opinie ztych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań
od
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opinie z instytucji udzielających kred1't o terminowości regulowania zobowtązań
możliwe do udostępnienia ptzed podpisaniem umowy.

11. Informacja o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach
2009-2011 (na jaki cel i kiedy otrzymane' czybyły przeprowadzone kontrole
wykorzystania tych środków, czy w pfzeszłości zdarzył'o się, aby Gmina musiała
Zwrucai pozyskanę z UE środki z powodu nie wywiązania się z Zapisów umowy
o dofinansowanie)
odp. Gminanie zwracała pozyskanych środków.

I 2. W ykazu j e dno stek or ganizacy jny ch or az p o dmi otó w p owi ąZanych kap itało wo (Adre s,
REGON)
odp. wykaz jednostek organizacyjnych dostępny na stronie.
Podmiot powiąZany kapitałowo: Przedsiębiorstwo Komunalne Leoncin Sp. z o.o.
05.155 Leoncin, u|.Partyzantów 3, REGoN: |41683596

13. Wykaz zobowiązańzĘĄułu udzielonych poręczeń z określeniem podmiotu, kwoty
i terminu
odp. Dotychczas nie udzielono poręczęń.

14. Wartości zawartychumów o dofinansowanie ze środków budzetu Unii Europejskiej,
zadairealizowanych w ramach budzetu 2011
odp.

15. Uchwały Rady Gminy o zaciągntęciu kredy.tu krótkoterminowego.
odp. MoŻliwoŚó zacirynięcia kredytu krótkoterminowego wynika z vpowaŻn|enia
Wójta przęz Radę Gminy w Uchwale Budzetowej.

Odpowiedzi na pytania:
1. Czy Zamawiający dopuszczamozliwośó podpisania oświadczenia o poddaniu się

egzekucji, zgodnie z art.97 Ustawy Prawo Bankowe?
Odp. Tak



2. Czy Zarnawiający dopuszczamozliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach
stanowiącychzabezpieczenia spłaty kredytu (m. in. podpis na wekslu, deklaracji
wekslowej i ewentualnie na oświadczęniu o poddaniu się egzekucji)?
Odp. Tak

3. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres
dtuiszy niz 6 miesięcy,przypadające w latach następnych, faktury z terminem
płatności dłuiszymniż'póŁ roku? Jeże|i tak prosimy o Wszczególnienie?
Odp. Nie

4. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub
bezzwrotnej dopłaty do działa|ności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma
udziały (w przypadku występowania povtyŻszej sytuacji)? JeŻe|i tak prosimy o
vtyszczególnienie
Odp. Nie

5. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-
prawne? Ieieli tak prosimy o Wszczególnienie.
Odp. Nie

6. Czy wystąpiły przypadki przejęcia zmocy prawa przez Gminę zadłuŻeniapo
podmiocie' dla którego była podmiotem zał.oŻycie|skim lub na podstawie umowy
wierzycielem spółki prawa handlowego) czy teŻ stowaruyszeniaza|eŻnego na mocy'
której Gmina wstąpi na miejsce dłuznika, który zostaje z długu zwolniony? Jezeli tak
prosimy o w szczególnienie.
odp. Nie wystąpiły.

7. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązańzkredytów i pożyczek nie
klasyfikowane, jako zadłuienie ujmowane do długu publicznego? Jezeli tak prosimy
o wszczególnienie.
odp. Nie wystąpiły.

8. Czy wystąplły przypadki umów polegających na sprzedaŻy udziałów lub akcji
w spółkach kapitałowych z zastrzężeniem prawa odkupu? JeŻe|t tak prosimy
o wszczególnienie.
odp. Nie wystąpiły.

9, Czy wystąpiły przypadki ugody zwierzycielami w zakresię rozł'oienia na raty spłaty
wymagalnych zobowiązań? JeŻeli tak prosimy o Wszczególnienie.
odp. Nie wystąpiły.

|0. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? JeŻe|i tak prosimy o
vtyszczegó1nienie
Odp. Nie korzysta

II. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń,
w szczegóIności pienięŻnych? Ieżę|i tak prosimy o wyszczególnienie.
Odp. Nie posiada.

W odpowiedzi na prośbę przedłuzenia terminu składania ofert informuje, Że Zamawiający nie
przewiduj e przedhlżzenia składania ofert.
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