Wiskitki6.09.2010r

Dotyczy; przetargu nieograniczonego nr spr.340l4l20t0 na kredyt bankowy
Wykonując dyspozycję art.38ust.2ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przesyta treŚć pytan wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.
Ętanie Nr 1
Czy zostaty wyemitowanę przez Gminę obligacje?
Odpowiedz: NIE
Pytanie Nr 2
Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzy.telności(factoring, forfaiting)?
Odpowiedz. NIE
Pytanie Nr 3
Czy Gmina wyraia zgodę na podpisanieoŚwiadczenia o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedz: TAK
Ętanie Nr 4
Czy zama:wiający vtyrazt zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na dokumentach dotyczących
zabezpieczeń, w tym weksla?
Odpowiedz: TAK
Pytanie Nr 5
Czy zamawiający korzystał Z programów unijnych z których Środki mogły by podlegaó
zwrotowi?
odpowiedŹ: NIE
Ętanie Nr ó
Czy zamawiający korzysta z transakcji wykupu wierzytelności?
Odpowiedz: NIE
Pytanie Nr 7
Za|egłoŚci w płatnościachUS lub ZUS oraz wobec innych instytucji finansowych z tytułu
kredytów, poiy czek, leasingu itp.
odpowiedŹ. NIE
Pytanie Nr 8
Zasttzezenia RIo; zmiany stosowanych zasad księgowych.
odpowiedŹ: NIE

Ętanie Nr 9
Zobowiązania lub należnościz tytułu dostaw i usług przeterminowane o 90 lub więcej dni
stanowią f5%o|ub więcej odpowiednio zobowiązań lub należnoŚci z tytułudostaw i usług na
konięc ostatniegookresu sprawozdawczego.
odpowiedŹ: NIE
Pytanie Nr 10
Konstrukcja umowy o zarządzanie mieniem powierzonym - skutkująca ewidencją zdarzeń
gospodarczych związanych z zarządzaniem mieniem powierzonym charakterystyczny dla
właścicielamienia a nie dla podmiotu świadczącegousługę zarządzanta mieniem lub przy
stosowaniu wynagrodzenia za usługę- przychody nie pokrywające kosztów.
odpowiedŹ: NIE
Ętanie Nr 11
Zobowtązania wynikające z umów o terminie płatności,na okres dŁażzszyniz 6 miesięcy,
przypadające w latach następnych' |aktury z terminęm płatnościdtuższym niż pół roku,
wykup (cesja)wierzytelności.
odpowiedź:NIE
Ętanie Nr 12
Leasing.
Odpowiedz: NIE
Ętanie Nr 13
Umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitatu |ub bezmwotnej doptaty do
działalnoŚci bieżącejw spółce kapitałowej,w której ma udziały.
odpowiedŹ: NIE
Pytanie Nr 14
Zobowtęania w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane
lub usługi do płatnościnatzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególnościw
okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwtotne dopłaty do działalnościbieżącej spółki
kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowięania do płatnościna
rzeczkoncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi).
Odpowiedz: NIE
Ętanie Nr 15
Gwarancje i poręczenia.
odpowiedŹ: NIE
Pytanie Nr 16
Przejęcia z mocy prawa przez jst zadłuzenia po podmiocie, dla którego była podmiotem
załoŻycie|skimlub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy tez
stowarzyszenia zaleznego na mocy' której jst wstąpi na miejsce dtużnika, który zostaje z
długuzwolniony.
Odpowiedz:NIE

Ętanie Nr 17
Przejęte zobowiryania z kredyów
ujmowane do długupublicznego.
odpowiedŹ: NIE

i poŻyczek nie klasyfikowanych, jako

zadłużenie

Pytanie Nr 18
Umowy polegające na sprzedaĘ udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z
zastrzeieniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy- sell-back-B S B).
odpowiedź: NIE
Pytanie Nr 19
Ugody z wierzycielami w zakresie rozłoięnia na raty spłaty wymagalnych zobowtązań (np.
ZUS i inne).
odpowiedź:NIE
Pytanie Nr 20
Factoring.
odpowiedź:NIE
Ętanie Nr 21
Inne umowy' z których
pieniężnych.
Odpowiedz: NIE

wynika

obowią,zek spełnienia świadczeń' w szczególności

Pytanie Nr 22
Wydatki bieżąceprzevtyiszajądochody bieżącena koniec roku.
odpowiedŹ: NIE
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