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Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych
budżetu Gminy Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
W związku z przygotowywana przez nas ofertą prosimy o:
1. Przedłożenie następujących sprawozdań finansowych dla MF:
1) o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na 31.12.2011i 30.06.2012;
2) o stanie zobowiązań (Rb-Z)sporządzone na 31.12.2011 i 30.06.2012;
3) o dochodach (Rb-27S) sporządzone na 31.12.2011 i 30.06.2012;
4) o wydatkach (Rb-28S) wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona
szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego sporządzone na
31.12.2011 i 30.06.2012;
2. Przedłożenie opinii RIO:
1) z wykonania budżetu za 2011 r. i II kw. 2012 r.;
2) o projekcie budżetu na 2012 r.;
3) o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021;
4) o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2012 oraz prawidłowości
planowanej kwoty długu na lata 2012-2021;
3. Przedłożenie aktualnej informacji o sytuacji majątkowej jst.
4. Oświadczenie Zamawiającego o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.
5. Informację na temat posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, udzielonych
poręczeń i gwarancji oraz realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze
środków UE.
6. Propozycja zabezpieczenia to weksel in blanco z deklaracją – czy wyrażają Państwo zgodę na
złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej
oraz podpisanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź Zamawiającego:
W załączeniu przekazuję powyższe dokumenty wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Niniejsze
pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym
przetargu. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24 września 2012 r. do godz. 09:00.
/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler
Agnieszka Walotek - Janka – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 059 8 117 215 wew. 37

