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Pytanie   1.  Zadłużenie  w  bankach,  instytucjach  finansowych  (kredyty,  pożyczki, 
gwarancje  i  poręczenia)  udzielone  za  JST:  nazwa  banku,  rodzaj  zaangażowania, 
ostateczny termin spłaty, aktualne zaangażowanie w PLN, przyjęte zabezpieczenia 
(rodzaj, kwota), które z kredytów i pożyczek będą podlegały spłacie. 

Odpowiedź: Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez 
JST i na jej zlecenie: podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji, 
beneficjent poręczenia lub gwarancji, rodzaj poręczenia lub gwarancji, ostateczny 
termin spłaty, aktualne zaangażowanie. 

Odpowiedź: 

Podmioty, za które udzielono poręczenia zabezpieczające spłaty  kredytów:

• Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej MEC Sp. z o.o.

Poręczenia gminy Trzcianka na lata 2016-2052: 3.878.924,00 zł

Pytanie  3. Zaangażowanie  z  tytułu  wyemitowanych  papierów  wartościowych: 
agent/gwarant  emisji,  rodzaj  zobowiązania,  okres  emisji  (od-do),  wartość  emisji, 
zaangażowanie, zabezpieczenie (rodzaj i kwota). 

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 4. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON. 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż dysponuje ww. dokumentami, które przedłożone 
zostaną Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

Pytanie 5. Zaświadczenie o wyborze Skarbnika. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że ww. dokument znajduje się na jego stronie 
internetowej pod adresem: 
http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/uchwaly/vii_kad
encja/19_z_dnia_04_02_16/152_16_uchw.pdf

Pytanie 6. Zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS. 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż dysponuje ww. dokumentami, które przedłożone 
zostaną Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 
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Pytanie 7. Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2016r. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ww. dokument znajduje się na jego stronie 
internetowej pod 
adresem:http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcianki/budze
t/2016/15_07_16_opinia_rio_kredyt.pdf

Pytanie 8. Dla obliczenia ceny na potrzeby oferty proszę o podanie daty i  kwoty 
uruchomienia  kredytu. 

Odpowiedź:  31.08.2016  –  800.000,00  zł;  15.09.2016  -  400.000,00  zł;  14.10.2016  – 
493.000,00 zł

Pytanie  9. W  SIWZ  pkt  2.  1.8  znajduje  się  zapis,  że  Zamawiający  podpisze 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Czy chodzi o oświadczenie w trybie art.777 
k.p.c w formie aktu notarialnego? Czy Zamawiający poniesie koszty ustanowienia 
tego zabezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oświadczenie określone w pkt. 2 1.8. nie będzie 
miało formy aktu notarialnego. 

Pytanie 10. Ponadto prosimy o informacje czy: 

- na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne, prosimy o podanie 
kwot., 

Odpowiedź: nie

- posiadają Państwo zaległe zobowiązania, prosimy o podanie kwot i z jakiego tytułu 
występują, 

Odpowiedź: nie

- w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

Odpowiedź: nie

- w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 
komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach,

Odpowiedź: nie

- posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS i US, prosimy o podanie kwot.

Odpowiedź: nie 

z up. Burmistrza Trzcianki

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza
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