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Gminy Sk6rzec w roku 2013 oraz splatg
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Pytanie l: Prosimy o informacjg czy na wekslu i na deklaracji wekslowej
kontrasygnata Skarbnika ?

OdpowiedZ na plrtanie 1: TAK

Pytanie 4: Czy na rachunkach Gminy w ostatnich 3 tataclT wystqpity zajgcia egzekucyjne - kiedy,
jakie la,uoty, na czyjq rzecz ?

Odpow iedi na pvtanie 4 ; NIE

p lat w JST prowadzony byl program

Pytanie 5. Czy Gmina posiada zalegle zobowiqzania w Bpnkach - prosimy o podanie informacji
(kwota, od kiedy)?
Odpowiedi na p))tanie 5: NIE

Pytanie 6: Prosimy o informacjg czy w ciqgu ostatnich
naprawczy ?

Odpowiedi na pytanie 6; NIE

Pytanie 7: Czy w ciqgu ostqtnich 3 lat byto prowadzone ,:gb"" Gminy postgpowanie egzekucyjne
Odpowiedi na pvtanie 7 ; NIE

ta porgczeri i gwarancji - lo\ota, termin ?

a) Czy udzielone,przez Gming porgczenia i gwarancje sq wtymagalne ?

I

;



Odpowiedi na pytanie Ba:NIE DOTYCZY

iot6w powi4janych znajduje sig szpital ?

IE

Gmina aktualnie horzysta - proszq podat jakie kwoty sptat w

4 - 1.258.000,00 zl
2015 - 980.000,00 zl
2016 - 424.000,00 zL

pytanie I l: Czy Gmina posiada zobowiqzana z tytutu wykupu wierzytelnoici, faktoringu,
forfaitingu, leasingu ( proszg podat la.uoty do splaty w poszczeg1lnych latach ) ?

Odpowiedi na nttanie I l:NIE

pytanie 12: Czy Gmina
wykupu ?

Odpowiedi na p)ttanie l2:NIE.

pytanie 13: t4t jakich jednostkach Gmiipa posiada udzialy - proszg podat ?

Odpowiedi nap)ttanie l3: NIE DOTYOZY

lcredytdw ?

DOTYCZY

pytanie 14: Czy na terenie Gminy wl$qptty zniszczenia spowodowane klgskami 2ywiolowymi
( jakie , kiedy wystqpity ) ?i

Odpowiedi na Attanie 14: NIF,

pytanie l5: Czy coS wiemy na temat nb co konkretnie ma byt przeznaczony wnioskowany kredyt
(inwestycje -koszt calkowily, harmonogram , stan zeqwansowania, wykonawca itd.) ?

kanalizacji sanitarnej w m. Zelk6w, Teodor6w, D4br6wka-Lug oraz
awowej w Sk6rcu z budow4 sali gimnastycznej. rKoszty zostaly

okreSlone, w zaNqczonej do SIWZ uchrnfale budzetowej na rok 2013 - tabela nr 3.

") Czy w przypadku realizacji inlltestycji przewidzianej do finansowania wnioskowanym
owa ha dofinansowanie inwestycji ?

W CZESCI

b) Czy w przypadku braku dotacji
Odpowiedi na pytanie I5b.' TAK

inw4stycja bgdzie realizowana ?

t inwestycji w toku Gminy ?

ane znajduj4 siE w zal4czniku inwestycyjnym do uchwaly budzetowej

pytanie 17: Czy Gmina korzysta z dofifiansowafi ze irodk6w UE ?

Odpowiedi na p)ttanie 17: TAK

a) Jaka jest wartoit zawartych um6w ?
Odpowiedi na pvtanie I7a: 597.917,00 zl



b) Jakaiest wartoit Srodk6w przewidzianych do wyptaty 1u biezqcym roku budzetowym ?
Odpowiedi napytanie l7b: 597.917,00 zl

pytanie 18: w SIWZ z dn,30.08.2013r jest zapis w fukt. wL" il. Zamawiajqcy dopuszcza
mo1liwoit zmiany umowy"- Zmiany umowy w jakim zalcrdsie?
Aapowieaz na wtanie n zakres zmiqn zostal podany w lzgsci wI. pkt II |IWZ.

Pytanie 19: W SIWZ z dn.30.08.2013r.w pkt.Il
30%" - jak mamy to rozumiet czy 30ok kwoty kr
Odpowiedi na pytanie 19: Zamawiajqcy zastr
kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek oplat.
przekroczy 30% planowanej kwoty kredytu (tj.30% z krryoty 1.964.000,00 zl), zgodnie z czgsciq
XVI pkt 11.2. c) SIWZ.
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