Mieszkowice, dnia 23.08.2012r.
GP.271.13.2012

OFERENCI

Do tutejszego Urzędu wpłynęły zapytania oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na
udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 114 838 PLN z przeznaczeniem na
sfinansowanie w 2012r.oku planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice z tytułu realizacji
inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, następującej treści:
1.W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji
zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się
egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?
Odpowiedź:
Tak Skarbnik złoży kontrasygnatę na oświadczeniu o którym mowa w zapytaniu.
2.W związku z zawartymi w siwz zastrzeżeniami możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat –
prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu ?
Odpowiedź:
Ewentualne zmiany tylko i wyłącznie takie jakie określono w siwz, ostatnia planowana transza
kredytu – listopad 2013r..
3.W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz
finansowanej dotacją z UE, proszę o informację czy złożone dofinansowanie z UE wynika z zawartej
umowy? Jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy
o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem siwz, jeżeli nie to prosimy o informację czy
w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?
Odpowiedź:
Kwota kredytu zaciągana jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (realizacja
inwestycji).
4.Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak
to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych ( w tyś. PLN) ?
Odpowiedź:
Nie.
5.Prosimy o informację czy posiadają państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tyś PLN) ?
Odpowiedź:
Nie.
6.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program
naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych?
Odpowiedź:
Nie.
7.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za
pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach?
Odpowiedź:

Nie.
8.Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to
prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tyś PLN) ?
Odpowiedź:
Nie.
9.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę ?
Odpowiedź:
Nie.
10.prosimy o informacje dotycząca następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na
koniec roku budżetowego: wartość zobowiązań ogółem wg tytułów dłużnych, wartość nominalna
wymaganych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wartość nominalna niewymaganych
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją
programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2
UoFP z budżetu Państwa, wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów
i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 UoFP z innych
źródeł ?
Odpowiedź:
Publikacja informacji zawartych w pytaniu znajduje się na stronie internetowej Gminy w WPFna lata
2012 - 2016.
11.prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych
przez Państwa wydatki majątkowe w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na wartość
zawartych umów, w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w
bieżącym roku budżetowym, wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze
dotacji, w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym
roku budżetowym?
Odpowiedź:
Publikacja informacji zawartych w pytaniu znajduje się na stronie internetowej Gminy w WPF oraz w
budżecie.
12.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się że JST musiała
zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.
Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu ostatnich dwóch lat
budżetowych?
Odpowiedź:
Nie
13.Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital SPOZ ?
Odpowiedź?
Nie
14.Prosimy o informację czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są do przejęcia z mocy prawa
przez JST zadłużenia po podmiocie dla którego JST była podmiotem założycielskim, na podstawie
umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, tj. JST wystąpiła/ wystąpi na
miejsce dłużnika który został/ zostanie z długu zwolniony?
Odpowiedź:
Nie
15. Prosimy o wyjaśnienie spadku wydatków bieżących w 2013r. o 1,8 mln. Zł?

Odpowiedź:
Informacje wynikające z Państwa pytania są nieprawdziwe.
16.kwoty zaangażowań prezentowane w PLN wg stanu na dzień (rrr.mm.ddd) – prosimy o dane za
ostatni zakończony i rozliczony miesiąc?
Odpowiedź:
Takie zestawienia będą możliwe do udostępnienia po rozstrzygnięciu postępowania przed
podpisaniem umowy. Ogólne zadłużenie jest w sprawozdaniach Rb-Z.
17. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON, dokumenty potwierdzające umocowania osób do
reprezentowania Gminy?
Odpowiedź:
Zamawiający przedłoży w/w dokumenty po wyborze oferenta przed podpisaniem umowy.
18. Sprawozdanie za 2010r Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Pb-28S, sprawozdanie za 2011r. Rb-NDS,
sprawozdania za I i II kwartał 2012r. Rb-N, Rb-Z, Rb-27S,Rb-28S, opinia RIO z wykonania budżetu za
2011r.?
Odpowiedź:
Dokumenty wymienione w zapytaniu stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.
19.Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze ?
Odpowiedź:
Opinia RIO nie została jeszcze wydana.

