Odpowiedź na zapytanie pierwsze:

Czarnocin, 11 10 2011r.

Zamawiający: Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin 100, woj. świętokrzyskie
SIWZ ( 2011) na realizację zadania: „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych
kredytów i pożyczek”

Ad.1 Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu .
Kredyt wg uchwały Nr XI/102/2011 Rady Gminy z dnia 28 wrzesnia 2011r zmieniajaca uchwałę
sprawie o zaciągnięciu kredytu. Ostateczna kwota kredytu to 819.193,00 zł.
Ad.5 Aktualne zestawienie zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń , zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji komunalnych
( z podaniem wykazu instytucji i kwot).
Odp. Gmina czarnocin nie ma zobowiązań z/t udzielonych poręczeń oraz zobowiązań
z/t wyemitowanych papierów wartościowych.
Odp. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów,
•

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2011
roku – wynosi 1.035.316 zł
- dla BGK O/Kielce
- 11.316,oo zł
- dla BS O/Krzyż (2009)
- dla BS O/Krzyż (2010)

- 145.000,oo zł
- 879.000,oo zł

1. Ad.6. - Czy Zamawiajacy dopuszcza podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu
art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn.29.08.1997 r. ?
Odp. Nie dopuszcza.
Ad. 7

Czy Zamawiający korzysta z wykupów wierzytelności?
Odp. Nie korzysta.

Ad. 8. Czy w majątku Gminy powstały straty w wyniku powodzi w 2010r.?
Strat powodziowych nie było.
1. Ad. 9. Czy na wykazane w załącznikach do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na
2011r zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z UE - Zamawiający
posiada podpisane umowy i preumowy?
Odp. Odpowiednie umowy Gmina posiada.
Ad. 10. Z jakiego tytułu wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N,
RB-Z na koniec II kwartału 2011r.? Prosimy o podanie struktury kwotowej ?
•

zobowiązania wymagalne - kwota 2.915,27 zł drobne niezapłacone w faktury,
bez naliczonych odsetek, już uregulowane,

•

należności wymagalne - to zaległości podatkowe w podatkach i opłatach lokalnych
w kwocie 291.381,78 zł oraz zaległości w zapłacie za dostawę wody dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w kwocie 70.510,85. Reszta to pozostałe
drobne należności w kwocie 2.004,52 zł nie majace istotnego znaczenia.

Ad. 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie kredytu , że uruchomienie

środków nastąpi po dostarczeniu jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty
przedmiotowego kredytu w sytuacji, gdy przedmiotowa opinia RIO nie będzie dostępna dla
wykonawców przed terminem złożenia?
Wniosek o opinię został złożony do RIO Kielce w dniu 30 września br. Jeśli opinia o możliwości
spłaty nie będzie dostepna dla wykonawców przed terminem złożenia oferty, wyrażamy zgodę na
wpis do umowy „, że uruchomienie środków nastąpi po dostarczeniu jednoznacznie pozytywnej
opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu”

