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Żelechów 2011-09-19 

WP.ZPI. 271.11.2011 

             

 

W związku ze złożonymi pisemnymi zapytaniami przez wykonawców, który otrzymali 

specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Kredyt bankowy 

długoterminowy w wysokości 1 850 000 zł” dotyczącego zapisów w SIWZ wraz z dodatkami  

o następującej treści: 

 

Prośba o przedłożenie następujących dokumentów: 

1. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu 

(zaświadczenie o wyborze Wójta, Uchwała o powołaniu Skarbnika). 

2. Zaświadczenia o nadaniu Gminie (nie Urzędowi Gminy) numeru NIP i Regon  

3. Rb - PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2009r. i 2010r  

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009r, 2010r. i II kwartał 

2011r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy). 

5. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r, 2010r. i II kwartał 

2011r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy). 

6. Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze bieżącego roku (do końca VIII br) 

7. uchwały Rady w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta / Burmistrza za 2009, 2010 rok. 

8. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2009r. i 2010r. i udzielenia absolutorium dla Wójta / 

Burmistrza za 2009, 2010 rok 

9. Uchwała budżetowa na 2011r. z załącznikami wraz ze zmianami. 

10. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2011 rok 

11. uchwała Rady w sprawie uchwalenia WPF 

12. opinia RIO w sprawie projektu WPF 

13. opinia RIO w sprawie prawidłowości kwoty długu 

14. informacji o udzielonych przez Zamawiającego poręczeniach, gwarancjach (na czyją rzecz, za kogo, 

wysokość, termin obowiązywania, wysokość rocznych spłat poręczanych kredytów) . 

15. informacji o stanie mienia komunalnego  

16. sprawozdań finansowych jednostek powiązanych  

17. informacji o aktualnej liczbie ludności na terenie Zamawiającego i stopie bezrobocia.  

18. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, cel, aktualne 

zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia).  

19. Informacji o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach 2008-2010 (na 

jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy  

w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie 

wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie). 

20. projekt uchwały budżetowej na bieżący rok wraz z załącznikami. 

21. projekt uchwały budżetowej na rok następny (jeśli jest już dostępny) 

22. uchwała organu stanowiącego jednostki, z której treści będzie wynikało określenie kwoty, do której 

zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania długoterminowe. 
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Pytania:  

1. Jaką datę należy przyjąć jako ostateczną wykorzystania kredytu? Jeśli Zamawiający nie jest w stanie 

obecnie określić tej daty – prosimy o podanie daty jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny do oferty. 

2. Czy środki kredytowe mają być postawione do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo?, Jeśli nie – 

prosimy o podanie transz i terminów uruchomienia środków. 

3. Według jakiej stopy odsetek mają być liczone niespłacone w terminie raty kredytu?  

4. Jeśli spłata kredytu ma następować począwszy od dnia 30-09-2012r. prosimy o skorygowanie 

karencji w spłacie odsetek i kredytu – powinno być do dnia 29-09-2012r.  

5. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie – jako zabezpieczenie kredytu - weksla własnego in blanco  

z klauzulą „bez protestu„ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Gminy wraz  

z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy? 

6. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina 

korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu. 

7. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 

miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? 

Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. 

      niż 6 miesięcy przypadających w latach następnych. 

8. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej 

dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku 

występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.  

9. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak 

prosimy o wyszczególnienie. 

10. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gmina zadłużenia po podmiocie, dla którego 

była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, 

czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje  

z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. 

11. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako 

zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.  

12. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach 

kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. 

13. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych 

zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.  

14. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.  

15. Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. 

16. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń,                            

w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. 

17. Czy Zamawiający korzystał z dotacji z UE, czy osiągnięto zakładane parametry, wielkości 

ekonomiczne, czy projekty były audytowane? 

18. Czy Zamawiającego składał wnioski o dotacje z UE, jeżeli tak, to na jakim są etapie rozpatrywania? 

19. Czy Gmina przewiduje kontrasygnatę skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej? 

20. Czy Gmina wydała poręczenia (jeśli tak to prosimy o podanie kwoty oraz okresu ważności 

poręczenia)? 

21. Co obejmują planowane dochody majątkowe na 2012 r.? 

22. Co obejmują należności wymagalne na dzień 30.06.2011r.?  
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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 113 poz.759 ze zm.) wyjaśniam poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniu: 

Wnioskowane dokumenty: 

 

ad 1.  Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu 

 - zaświadczenie o wyborze Wójta dostępne pod adresem: 

 http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110920111801io55sz5vonum.pdf  

- Uchwała o powołaniu Skarbnika dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110506131501e0o8am51q50x.pdf  

 

ad 2. Zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru NIP i Regon dostępne pod adresem: 

NIP http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/201109201119026cmjipajq95h.pdf 

REGON http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110920111918dcxfog7hx7ya.pdf  

 

ad 3. Rb - PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2009r. i 2010r 

dostępne pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5  

ad 4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009r, 2010r. i II kwartał 

2011r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy) dostępne pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5 

ad 5. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r, 2010r. i II kwartał 

2011r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy) dostępne pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5 

ad 6. Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze bieżącego roku (do końca VIII br) dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7 

 

ad 7. uchwały Rady w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta / Burmistrza za 2009, 2010 rok dostępne 

pod adresami: 

 2009 - http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/201005141311412vyttdk7lxva.pdf 

 2010 - http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110725133911712q26vpsrf9.pdf 

ad 8. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2009r. i 2010r. i udzielenia absolutorium dla Wójta / 

Burmistrza za 2009, 2010 rok dostępne pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7 

ad 9. Uchwała budżetowa na 2011r. z załącznikami wraz ze zmianami dostepna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=383&x=56&y=4  

ad 10. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2011 rok dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7 

ad 11. uchwała Rady w sprawie uchwalenia WPF dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=383&x=56&y=4  

ad 12 opinia RIO w sprawie projektu WPF dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7 

ad 13. opinia RIO w sprawie prawidłowości kwoty długu dostępna pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110920111801io55sz5vonum.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110506131501e0o8am51q50x.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/201109201119026cmjipajq95h.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110920111918dcxfog7hx7ya.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/201005141311412vyttdk7lxva.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110725133911712q26vpsrf9.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=383&x=56&y=4
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=383&x=56&y=4
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=387&x=56&y=7
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ad 14. Nie. Gmina poręczeń nie wydała. 

 

ad 15. informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Żelechów za rok 2010 (str. 19), dostępnego pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5  

 

ad 16. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Żelechów: 

1. Urząd Miejski w Żelechowie 

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie 

3. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej  

4. Zespół Szkół w Żelechowie 

5. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku  

6. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 

7. Zespól Szkół w Stefanowie 

8. Przedszkole Publiczne w Żelechowie 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie  

10. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie  

 

ad 17. Aktualna liczba ludności na terenie Zamawiającego na dzień 19.09.2011 roku wynosi 8673 osób. 

Stopa bezrobocia na terenie gminy na dzień 31.08.2011 roku wynosi 8,45 %. 

 

ad 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU 

ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

Lp. Instytucja która udzieliła 
kredytu 

Cel Stan zadłużenia Raty płatne w okresach Termin 
spłaty 

Forma 
zabezpieczenia 

1 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska  

Nr 516/2005/Wn7/OW-Ok-
KP/P 

Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Żelechowie 

wraz z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w Żelechowie 

437tyś 300zł Półrocznych 

raty po 48 600 zł 

ostatnia 48 500 zł 

20.12.2015 r Weksel własny 

in blanco 

opatrzony 

klauzula „bez 

protestu” 

2 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 0136/09/OW/P 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w 

Żelechowie ul. 
Kochanowskiego 

464 tys 000 zł Rocznych 

raty po 

25 tyś 000 zł 

49 tyś 000 zł 

145 tyś 000 zł 

100 tyś 000 zł 

60 tyś 000 zł 

40 tyś 000 zł 

44 tyś 500 zł 

31.07.2018 r ? 

3 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 302/07/GW/P 

Budowa sieci 

wodociągowej z 

przyłączami w Żelechowie 

w ulicach Traugutta i 
Letnisko 

379 tyś 000 zł Rocznych 

raty po  

50 tys 000 zł 

ostatnia – 79 tys 000 zł 

31.01.2018 r ? 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=425&x=56&y=5
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4 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 
Warszawie313/07/PNZ/P 

Zakup średniego 

samochodu pożarniczego 
dla OSP w Stefanowie 

125 tys 000 zł Rocznych 

raty po 25 tys 000 zł 

31.05.2016 r ? 

5 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

gospodarki Wodnej w 
Warszawie111/07/OA/P 

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

podstawowej w Woli 
Żelechowskiej  

15 tys 000 zł Rocznych 

raty po 15 tys 000 zł 

31.07.2012 r Weksel własny 

in blanco wraz z 

deklaracja 
wekslową 

6 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 113/07/OW/P 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w 
Żelechowie 

370 tys 000 zł Rocznych 

raty po 50tys 000 zł 

ostatnia 70 tyś 000 zł 

30.11.2017 r Weksel własny 

in blanco bez 

protestu wraz z 

deklaracją 

wekslową 

7 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 
Warszawie112/07/GW/P 

Budowa sieci 

wodociągowej z 

przyłączami w nowym 
Kębłowie i Janówku 

22 tyś 800 zł Rocznych  

raty 10 tyś 000 zł 

ostatnia 12 tyś 800 zł 

31.07.2013r Weksel własny 

„in blanco” bez 

protestu wraz z 

deklaracją 

wekslową 

8 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 137/06/OW/P 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami ul. 

Długiej w Żelechowie 

zlewnia PP3- etap III 

180 tyś 000 zł Rocznych 

raty po 60 tyś 000 zł 

31.05.2014 r Weksel własny 

„in blanco” bez 

protestu wraz z 

deklaracją 
wekslową 

notarialne 

poddanie się 

egzekucji na 

podstawie art. 
777§1 pkt5 kpc 

9 Bank Ochrony Środowiska 

S.A w 

Warszawie11/05/OA/WF/102 

Termomodernizacja 

budynku oświatowego 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w 
Żelechowie ul. Ogrodowa 

47 tyś 000 zł Rocznych 

raty po 23 tyś 500 zł 

31.03.2013r Weksel własny 

„in blanco” wraz 

z deklaracją 

wekslową 
Gminy Żelechów 

10 Bank Ochrony Środowiska 

S.A. w Warszawie 
10/05/OA/WF/102 

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 
Podstawowej w Stefanowie 

39 tyś 000 zł Rocznych 

raty po 18 tys 500 zł 

ostatnia 20 tys 500 zł 

31.03.2013 r Weksel własny 

in blanco wraz z 

deklaracją 

wekslową 
Gminy Żelechów  

11 Bank Spółdzielczy w 

Garwolinie z siedzibą w 
Garwolinie ul. Kościuszki 24 

110/I/JST/05/G 

Budowa Hali Sportowej i 

terenowych urządzeń 

sportowych przy 
Gimnazjum w Żelechowie  

217 tyś 940 zł Kwartalnych 

raty po 12 tyś 820 zł 

30.09.2015r Pełnomocnictwo 

dla banku do 

dysponowania 

środkami na 

rachunku 

bieżącym 
kredytobiorcy 

12 Bank Inicjatyw Sołeczno – 

Ekonomicznych Spółka 
Akcyjna 

-Rozbudowa budynku 

Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w 
Żelechowie 

- Rewaloryzacja budynku 
ratusza i rynku 

- budowa i modernizacja 

bazy sportowej przy 

szkołach 

- budowa i modernizacja 

1 350 000,00 zł 31.12.2011r- 250 000 

31.122012r- 500 000 

21.12.2015r – 100 000 

31.12.2016r – 500 000 

31.12.2016r Wg uchwały  
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dróg gminnych 

- budowa i modernizacja 

sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

- budowa i modernizacja 

obiektów oświatowych, 

komunalnych i użytku 

publicznego 

- budowa i modernizacja 

świetlic wiejskich i remiz 
OSP 

- zakup sprzętu i 

wyposażenia dla jednostek 
OSP 

 

 

ad 19. W latach 2008- 2010 Gmina nie otrzymała żadnych środków z UE. Gmina nie zwracała pozyskanych 

środków z UE w związku z niewywiązaniem się z umowy o dofinansowanie. 

 

ad 20. projekt uchwały budżetowej na bieżący rok wraz z załącznikami dostępny pod adresem: 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110919145613b0bs7ebrlk0q.pdf  

 

ad 21. projekt uchwały budżetowej na rok następny – nie jest jeszcze dostępny. 

 

ad 22.  uchwała organu stanowiącego jednostki, z której treści będzie wynikało określenie kwoty, do której 

zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania długoterminowe dostępna pod adresem: 

 http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110919092255icj050emmvkf.pdf  

Odpowiedzi na pytania: 

 

ad 1. Za ostateczną datę wykorzystania kredytu należy przyjąć dzień 30 października 2011 roku. 

 

ad 2. Środki kredytowe do dyspozycji Zamawiającego mają być postawione jednorazowo. 

 

ad 3. Niespłacone w terminie raty kredytu mają być liczone według stopy obowiązującej na dany dzień,  

w którym przypadała spłata kredytu. 

 

ad 4. Karencja w spłacie odsetek i kredytu do dnia 29 września 2011 roku. 

 

ad 5. Tak. Zamawiający dopuszcza złożenie – jako zabezpieczenie kredytu - weksla własnego in blanco  

z klauzulą „bez protestu„ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Gminy wraz  

z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 

 

ad 6. Nie. Gmina nie korzysta  i nie korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności. 

 

ad 7. Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy   

      niż 6 miesięcy przypadających w latach następnych. 

ad 8. Gmina nie posiada umów zobowiązujących do dokonania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty 

do działalności bieżącej w spółce kapitałowej. 

 

ad 9. Nie. Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwo publiczno –prywatne. 

 

ad 10. Gmina nie przejęła z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem 

założycielskim ani na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego. 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110919145613b0bs7ebrlk0q.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20110919092255icj050emmvkf.pdf
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ad 11. Gmina nie przejęła zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie  

zaliczane do długu  publicznego. 

 

ad 12. Gmina nie zawierała umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach  kapitałowych 

z zastrzeżeniem prawa odkupu.  

 

ad 13. Tak. Wystąpiła w jednym przypadku. Ugoda zawarta została w dniu 15 lutego 210 roku na kwotę 

26 501,73 zł z terminem płatności do stycznia 2011 roku. Na dzień dzisiejszy jest spłacona.  

 

ad 14. Gmina nie korzystała z leasingu i factoringu. 

 

ad 15. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. 

 

ad 16. Gmina posiada zawarte następujące umowy inwestycyjne: 

- Umowa Nr WP.ZPI.341/20/2010 z dnia 26.08.2010 roku na wykonanie budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie na kwotę brutto 3 161 911,70 zł 

- Umowa Nr WP.ZPI.341/3/2011 z dnia 24.03.2011 roku na Rewitalizację parku miejskiego             

w Żelechowie z wynagrodzeniem brutto 746 846,49 zł. 

 

ad 17. Gmina korzysta ze środków z UE – część projektów jest w trakcie realizacji, część jest na etapie 

rozpatrywania przez jednostki wdrażające. Audyty nie były przeprowadzane, przy wnioskach 

zrealizowanych osiągnięto zakładane parametry. 

 

ad 18. Wnioski o dotacje z UE są składane do jednostek wdrażających. Jedna inwestycja jest na etapie 

rozliczania, druga jest w trakcie zakańczania realizacji. Pozostałe wnioski są w trakcie oceny przez 

jednostki wdrażające. 

- „Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie”- w trakcie realizacji 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie”- w trakcie realizacji 

- „Budowa amfiteatru miejskiego w Żelechowie” - w trakcie rozpatrywania 

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy” - w trakcie rozpatrywania 

- „564-lecie nadania praw miejskich oraz 90-lecie Klubu Sportowego „Sęp Żelechów” - wspólny 

jubileusz w Żelechowie” - w trakcie rozpatrywania 

- „Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury” - przygotowywanie dokumentacji do 

ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu. 

ad 19. Tak. Zamawiający dopuszcza złożenie – jako zabezpieczenie kredytu - weksla własnego in blanco  

z klauzulą „bez protestu„ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Gminy wraz  

z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 

ad 20. Nie. Gmina poręczeń nie wydała i nie udzielała gwarancji. 

 

ad 21. Planowane dochody majątkowe na 2012 rok obejmują: sprzedaż majątku, dotacje rozwojowe,   

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł. 

 

ad 22.  Gmina na dzień 30 czerwca 2011 roku nie posiada należności wymagalnych. 

 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie zamierza przedłużyć terminu składania ofert. 

 
Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, 

www.zelechow.pl 

 
Mirosława Miszkurka 

           Burmistrz Żelechowa 

 

http://www.zelechow.pl/

