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Pacanów, dnia 04.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2018r.

,,Udzielenie i obsługa kreĘtu długotermino'wego na rok 2018 w wysokości 3.500.000'00 PLN na
spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązań w wysokości 1.045.000,00 zł. orłz aL pokrycie

planowanego deficytu w wysokości 2.455.000'00 zł na Budowa Przedszkola Samorządowego
w Pacanowiewrtz z zagospodarowaniem t€renu''

Zamawtający - Gmina Pacanów działając na podstawie ań. 38 ust. 2 dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz' U. zŻ0I1 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi
nazadane pfiania:.

Pytanie 1:
W związku z ogłoszottym przetargtem przez Gminę Pacanów na udzielenie i obsługę kredytu
dfugoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł zwracamy się z prośbą o przekazanie następujących
dokumentów i informacji:
1) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyzce albo deficycie (Rb-NDS)
sporządzone na koniec:
a) IV kwartafu ostatniego zamkniętego roku budżetowego 3I.IŻ.20I7r,,
b) ostatniego kwartafu aktualnego roku budżetowego 30.06.201Br.,
2) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązan (Rb-Z) sporządzone
na koniec:
a) [V kwartafu ostatniego zamkniętego roku budżetowego 3I.IŻ.20I7r,
b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 30.06.20l8r.,,
3) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone
na koniec:
a) IV kwańafu ostatniego zamkniętego roku budżetowego 3l.I2.20I7r,
b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 30.06.2018r.,,
4) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone
na koniec:
a) [V kwańafu ostatniego zamkniętego roku budżetowęgo 3I.I2.20I7r,
b) ostatniego kwartału aklualnego roku budzetowego 30.06.2018r.,
5) opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdanit z wykonania budzetu za pierwsze
półrocze aklualnego roku budzetowego'
6) ostatnia zmiana uchwĄ budżetowej Rady jednostki samorządu terytorialnego wraz
z załącznlkami z której będzle wynikaó wnioskowana kwota kredytu t1 . 3 ,5 min zł.,
1) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta
w aktualnym roku budzetowym' (wPF) wg ostatniej uchwĄ Iub zarządzęnia zmieniającego WPF,
w której wskazana będzie wnioskowana kwota kredytu 3,5 min zł. (w ostatniej zamieszczonej WPF
planowana kwota kredlu wynosi Ż,7 min zł.),
8) uchwała rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia, z tym
Żew prz7padku, gdy upoważnienie do zaciągnięcia kredyu lub dokonania innej transakcji kredlowej
jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy wystarczy przedstawienie tej uchwĄ,
9) opinia regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty
wnioskowanego kredytu,
10) Wykaz posiadanych kredfiów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych
zobowlązań finansowych' np. umowy wsparcia, leasing' wykup wierzytelności, dokument może
zostaó umieszczony na stronie BIP,
11) Informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków
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UE, dokument może zostaÓ umieszczony na stronie BIP.
12) Informacje o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego, dokument może

zostać umieszczony na stronie BIP.
13) Informację, czy Zamawiający, jako kredytobiorca dopuszcza złożęnie oświadczenia o poddaniu

się egzekucji naleŹności w1łrikającej Z umowy kredytowej stosownie do treści przepisu art.777 $ I

pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości I50 % kwoty

udzielonego kredytu.
14) Prosimyopotwierdzetie,Że projektumowykredytowej nie jestwymaganynaetapie złożenia

oferty.
l5) Prosimyopotwierdzenie,Żeostatecznyterminwykorzystaniakredytuto31.12.2018r.
1 6) pkt. 24.4 sN{Z prosimy o potwierdzenie daty pierwszej spłaty raty, figuruj e 3 1 .03.201 8r.

Odpowiedzi:

Ad. 1-9 dokumenty zostaĘ zamięszczone w BIP na stronie UG Pacanów.

Ad. 10 Gmina Pacanów posiada 3 kredly dfugoterminowe, które na dzien 30.09.201 8r. w)moszą:

PKo Kielce umowa nr 2510202629000091600782300 z dtia25.06.2013r -7 249 867,00 zł
NBS Solec Zdrój umowa nr 81JST/4116 z dniaŻ8.r2'Ż0l6r. - 339 574,00 zł,

NBS Solec Zdrój umowanr 62JSTl4l17 z dnia28.I2'Ż0I7r. - 445 000,00 zł'
oraz jedenkredyt krótkoterminowy' który na dzień 30.09.2018 wynosi:

NBS Solęc Zdrój umowa nr 39JST/4lI8 z dnia 06.07.2018r. - 850 000,00 zł,

Gmina Pacanów nie posiada żadnych udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń L gwarancjl', oraz

innych zob ow lązań finansowych.
Ad.11 Aktualnie Gmina Pacanów realizuje :

inwestycję pn. ,,Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem teręnu'' dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodńwa
Swiętokrzyskiego na |ata 2014-2020, Całkowita wartośó projektu: 6 0I0 41IJ4 PLN, Udział
Unii Europejskiej: 2 500 000,00 PLN, Okres realizacji projektu: od 01.06.2016r. do
3 1 .05.20 1 9r. - w trakcie realizacji.
inwestycja wspólna Gminy Solec Zdrój i Pacanów pn. ,,Budowa instalacji odwadniania
i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Gminię Solec Zdrój"
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na Iata Ż014-2020 ,

Całkowita wartośó projektu: 4 356 369,08 PLN, UdziaŁ Unii Europejskiej: 2 837 734,04 PLN,
w tyn środki gminy Pacanów koszt netto 597 313,30 PLN, dofinansowanie zę środków UE
477 850,64 PLN, wkład własny Gminy Pacanów II9 462,66 PLN - inwestycja zakonczona i
tozltczona w III kwańale 2018r'
inwestycja pn. ,, Rozbudowa i przebudowa oczyszczaIni ścieków w m. Słupia'' dofinansowany
zę środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego ta lata 2014-20Ż0, Całkowita
wartośó projektu: 4 420167,60 PLN, Udział Unii Europejskiej: 2 700 020,92 PLN, obecnie
Gmina posiada podpisaną pre-umowę na realizację inwestycja w trakcie przygotowywania -
planowany tęrmin zakończenia 20Ż0 rok.
inwestycja pn. ,,Podniesienie jakości obsfugi mieszkańców,poprzęz wdrozenie innowacyjnych
rozwtązań wpĘwających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w Gminach
Stopnica, Wiślica, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów'' '' doftnansowal|y ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-20Ż0, Całkowita wartośó
projektu: 7290935,70 PLN, lJdział Unii Europejskiej: 55564I0,I7, w t1łn środki gminy
Pacanów I408079,40 PLN, dofinansowanię ze środków UE 1060718,36 PLN, wkład
własny Gminy Pacanów 347 3161,04 PLN projekt w trakcie przygotowań do realizacji -

podpisana umowa o dofinansowanie - przygotowywane jest aktualnie postępowanie

przetargowę na wybór wykonawcy projektu.
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Ad.12 - Zamawiający - Gmina Pacanów posiada ldziaĘ członkowskie w Ekologtcznym Związktt
odpadami Komunalnymt z siedzibą w Rzędowie, Rzędów 40, Ż8-142 Tlczępy, o wartości 8 000,00
zł, oraz Akcje Rolno-sporzywczego Rynku Hurtowego S.A. Ul Lubelska 65,26-600 Radom,
o wartości I250,00 zł.
Ad. 13 - Zamawiający nie doplszcza złoŻęnta oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności
wynikającej Z umowy kredytowej stosownie do treści przepisu art. 777 $ 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cyrvilnego w formie aktu notańalnego do wysokości I50 % kwoty udzielonego
kredytu.,
Ad. 14 - projekt umowy kredytowej nie jest wymagany na etapie złożęnia oferty' Zamavłiający
wymaga przedstawienia do akceptacji wzoru umowy opracowanego przez Wykonawcę przed jej
podpisaniem.
Ad. 15 - Zamawiający potwierdza, Że ostateczny termin wykorzystania kredytu to 3I.I2.20I8r.
Ad. 16 data pierwszej spłaty 3I.03.Ż0I9r. Zamawiający dokonuje modyfrkacji pkt.24.4, który po
modyfikacj i otrzymuj e brzmienie :

,,okres kredytowania: do dnia 31'12.2028 r' ze spłatq pierwszej raty na dzień 31.03.2019r.' odsetki
naliczane będq w okresach huartalnych i spłacane co kwartał - do ostatniego dnia każdego hłartału,
poczqwszy od ] hłartału od uruchomienia lcredytu"

Powyzsze wyjaśnienia Są wiążące dla
w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawców i stanowią integrólną część SIWZ
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