
Znak sprawy: IGPM.271.1.2014 
Pacanów, dnia: 24.01.2014r. 

 
Zamawiający:  
Gmina Pacanów 
ul. Rynek 15   
28-133 Pacanów,   
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 
2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”. 
 
Zamawiający – Gmina Pacanów informuje iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu 
krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego 
deficytu Gminy Pacanów” do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawców do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono stosownych wyjaśnień: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10-02-
2014r. luba na inny termin wyznaczony przez Zamawiającego. 

Ad.1. Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Obowiązuje termin 
składania ofert określony w SIWZ (tj.: 28.01.2014r.) 
2. Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE, kwoty, terminy, na jaki cel. 

Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej 
umowy. 
Ad.2. Informacje dotyczące projektów dofinansowanych z środków UE znajdują się w 
Załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, oraz w Załączniku nr 3 Wieloletniej prognozy 
budżetowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025, oraz zmiany do niej  
znajdują się w BIP Gminy Pacanów w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: 
http://bip.pacanow.pl/page.php?id=20.    

3. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu ? Jeśli tak, 
jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązań na koniec 2013r. i raty wpłat w każdym roku od 
2014r. włącznie). 
Ad.3. Nie, Gmina Pacanów nie korzysta z w/w form operacji finansowych. 

4. Czy Gmina udziela poręczeń (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.) 
Ad.4. Nie, Gmina Pacanów nie udziela poręczeń. 

5. Czy Gmina posiada akcje, udziału w innych podmiotach. 
Ad.5. Gmina Pacanów posiada udziały członkowskie w Zakładzie Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi  Sp. z o.o. Rzędów 40, 28-122 Tuczępy w wysokości 8 000,00 zł, oraz akcje w 
Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. ul. Lubelska 65, 26-600 Radom za kwotę 1250,00 
zł  

6. Czy weksel wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy. 
Ad. 6. Tak. 

7. Czy wyrażacie Państwo zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o 
poddaniu się egzekucji kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. 
Ad.7. Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia.   

8. W dziale XXI pkt 4 SIWZ Zamawiający powołuje się na załącznik nr 8 do SIWZ, a załącza 
tylko załączniki do nr 6. Czy Zamawiający dołączy załącznik nr 8 stanowiący wzór umowy o 
kredyt ? 
Ad.8. W dziale XXI pkt 4 SIWZ znajduje się błędny zapis odnoszący się do wzoru umowy 
kredytowej. Zgodnie z zapisami działu XXIII Wzór umowy Wykonawca wyłoniony w 
niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do przygotowania wzoru umowy 
uwzględniającego zapisy SIWZ. 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych 
w brzmieniu: 



a) Dostarczania do banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek 
sporządzania wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, 
niezbędnej do oceny jego sytuacji finansowej, 

b) Informowania każdorazowo na żądanie banku o zaciągniętych kredytach 
długoterminowych, oraz udzielonych poręczeniach, gwarancjach z podaniem ich 
wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia, 

c) Informowanie o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby. 
Ad. 9. a) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu do umowy. 
Przedmiotowe sprawozdania zamieszczane są BIP na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem http://bip.pacanow.pl/page.php?id=24 .  
Ad. 9. b) Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu do umowy. 
Ad. 9. c) Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu do umowy. 

10. Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 
a) Aktualna uchwała Rady Gminy zatwierdzająca aktualny poziom deficytu budżetowego i 

źródła jego sfinansowania, 
b) Uchwała Rady Gminy o udzieleniu przedmiotowego kredytu, 
c) Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów z formą ich zabezpieczenia i harmonogram 

spłat, 
d) Opinie RIO o: 

- możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2014r. 
- prawidłowości planowanej kwoty długu  Gminy Pacanów, 
- możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. 

Ad. 10. a ) W/w informacje znajdują się w Uchwale budżetowej Gminy Pacanów na 2014r. 
Ad. 10. b) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego 
nie jest wymagana odrębna uchwała RG. Limit zobowiązań kredytowych na sfinansowanie 
przejściowego deficytu został określony w  § 11 Uchwały budżetowej na 2014r. 
Ad. 10. c) W chwili obecnej Gmina Pacanów posiada zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w 
wysokości 11 705 867,00 zł, który zostanie spłacony do 31.12.2025r. Na dzień 31.12.2013r. 
spłacona została kwota 100 000,00 zł. Umowa w/w kredytu znajduje się w folderze 
„Uzupełnienie dokumentów z dnia 24.01.2014r.” 
Ad. 10. d) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 
2014r. znajduje się w opinii w/w instytucji o projekcie budżetu Gminy Pacanów na 2014r. 
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu  Gminy Pacanów znajduje się w 
folderze „Uzupełnienie dokumentów z dnia 24.01.2014r.”. Zaciągnięcie kredytu 
krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie wymaga opinii RIO. 

W/w odpowiedzi są obowiązujące dla Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 


