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Golina, 23.08.2018r.

Odpowiedzi
nazapytania 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 kredytów

DziałĄąc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r, - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U, z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami :

Pvtanie:

"1. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko
zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł."

Odpowiedz:

Nie wszczęto.

Pvtanie:

'2, Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w
sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty
finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia)
wynikające ze:

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

b) leasingu zwrotnego składnikow majątku komunalnego,

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane
dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej'przez osoóę trzecią
w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny ftrłr, subrogacji) wraz
z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, :pożyczki tub'emisji
papierow wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązan
z tytułu emisji papierów wańościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, :

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym reatizującym zadania z zalłresu
zadań własnych jst."

Odpowiedz:

Nie występują,

Pvtanie:

"3. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż
PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli
tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji,"

9dpowiedź:

Tak, Kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie: 1 5OO 000,00 zł.
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Pytanie:
u4, ProsimY o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych
kredYtÓw nie §ą objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało
Przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30
dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy
sPowodowane pogorszeniem sĘ sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło
oPÓŹnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty
o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)."

Odpowie§ź:

Nie objęto restrukturyzaqą.

Pytanie:

'5. opinia Rlo w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst''

Odpowiedź:

Uchwała Nr S0-0951/53lPl5lKol2018 Składu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrazenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Golina - UDOSTĘPNIONA,

Pvtanie:

"6. OPinia RlO w sprawie możtiwości spłaty kredytu (wykup emisji obtigacji komunalnych),
za wYjątkiem kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej
uchwale budżetowej"

Odpowiedź,

Uchwała Nr S0-0950l55l5lKol2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku Składu Ozekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy
opinii o możliwości spłaty kredytu - UDOSTĘPNIONA.

Pvtanie:

"7- SPrawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz porQczeń i z gwarancji

Odpowiedz.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
i gwarancji- Rb-Z - UDOSTĘPNIONE.

tytułow dłuznych oraz poręczen

zamieszczo n o n a stro n ie i nte rn etowej zamawiające g o. www. q ol i n a. p|


