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Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredfiów

DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2O17r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający pzekazuje treśó
zapytań wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie:

",.. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane
w pnedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających dot, działalności
ekon om iczn o-fi n a n sowej G m i ny.

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracjiwekslowej zostanie złożona kontrasygnata
Skarbnika."

Odpowiedź:

TAK.

Pvtanie:

"2 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
zgodnie z art. 777 k.p,c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego."

Odpowiedź:

TAK.

Pvtanie:

"3 Prosimy o potwierdzanie, że okres kredytowania liczy się od daty zawarcia umowy do dnia
całkowitej spłaty kredytu tj. kapitału i odsetek," 

,,

Odpowiedź: i
],

TAK.

Pytanie: .

"Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodne

1 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne.
Jeżelitak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys PLN):"

Odpowiedź:

NlE.

Pvtanie:

"2 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach,
Jeżelitak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys PLN):"

Odpowiedź:

NlE,
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Pvtanie:

"3 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony uPaństwa
program postępowania naprawczego W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
fi n an sach p u bl icznych. "

Odpowiedź:

NlE.

Pvtanie:

"4 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa
za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek
banków."

O.dpowiedź:

NlE.

Pvtanie:

"5 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US,
Jeżelitak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):"

Odpowiedź:

NlE.

Pvtanie:

"6 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała
o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa
jednostkę (wojt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).'

Odpowiedź:

NlE.

Pvtanie:

"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

\
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):"'i"

Odpowiedź:

g.244

P}rtanie. '

'7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozyc| długu Państwawg stailu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys.
PLN):"

Odpowiedź:

0.



{
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Pvtanie:

"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązan z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys.

PLN):"

Odpowiedź:

0.

Pvtanie:

"7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

waftość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i pĘektów
finansowanych z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 usf.1 pkt2 ustawy
o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys PLN):"

Odpowiedź:

0

Pvtanie:

'7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu
planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wańość kredytow i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów' finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usf.1 pkt2 ustavty
o finansach publicznych z innych źródeł (w tys PLN):"

Odpowiedź:

0.

Pvtanie:

"Wykaz zaangażowań klienta"

Odpowiedź: ;

Wykaz zaangażowań klienta - do pobrania i.

Pvtanie:

"Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:

. lnformacjio podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie -'

nazwy inumeru REGON podmiotów powiązanych),

o Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2018 /bądź
potwierdzenie, iż uchwała o WPF z dnia 19.07.2018r nie uległa zmianie/

. prosimy o przekazanie ostatniejzmiany uchwały budżetowejwraz załącznikami na rok 2018
/bądź potwierdzenia, iż uchwała o zmianie budżetu z dnia 19.07.2018r nie uległa zmianió/

. opinii Rlo w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JsT informacjio pzebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018,

. Sprawozdan statystycznych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (pełne) oraz Rb-28S (pełne) wg.

stanu na koniec lV 2017 oraz llQ2018r"
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Odpowiedź:

1. Uchwała o powołaniu Burmistza - do pobrania

2. lnformacja o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (nazwa i numer REGON
podmiotow powiązanych) :

- Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego REGON 000235631

- Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego REGON 001189850

- Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie REGON 001189867

- Szkoła Podstawowa im, M. Konopnickiej REGON 001189873

- Pzedszkole,,BaŚniowy Dworek" z Oddziałami lntegracyjnymi REGON 000996123

- Centrum Usług Wspolnych REGON 001142854

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej REGON 003730271,

3. Zamawiający potwierdza, że na dzien przekazania niniejszych wyjaśnień, uchwała o WPF
z dnia 19.07 .2018r., nie uległa zmianie,

4. Ostatnia zmiana uchwały budżetowej z załącznikami na 2018 rok_ Zarządzenie
Burmistza Goliny Nr 65/2018 z23.07.2018r. - do pobrania

5. Zamawiający, na dzień pzekazania niniejszych wyjaśnień, nie dysponuje opinią RlO
w sprawie przedłozonej przez organ wykonawczy JST informacji o pzebiegu wykonania
budżetu za pienłsze połrocze roku 2018, gdyż termin złożenia do RlO informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pienłsze półrocze roku 2018 upływa 31 .08.2018r.

6. Sprawozdania statystyczne Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (pełne) oraz Rb-28S (pełne) wg.
stanu na koniec lV 2017 orazllQZ)18r - do pobrania

Zamieszczo n o n a st ro n i e i nte rn etowej zam awiające g o : www. q o l i n a. p I
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