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Radomin, 28.10.2019 r.

         

ROZ.271.5.2019.EP 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Udzielenie zamówienia 

publicznego na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów pożyczek i kredytów oraz 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomin „ Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie 

Zamówień Publicznych dnia 23.10.2019 r. i otrzymało nr 610032-N-2019 

 

     W związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawców do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), 

przekazuję wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla wykonania zadania 

określonego powyżej, w następujący sposób: 

Pytanie nr 1 

Czy Gmina dopuszcza możliwość ustanowienia odrębnie weksla i deklaracji wekslową dla każdego 

banku konsorcjalnego biorącego udział w finansowaniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Gmina nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 2 

Proszę o podanie wysokości wszystkich zobowiązań  w poniższym układzie: 

ZobowZobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – 

wobec innych instytucji finansowych 
kwota ogółem   

nazwa 

instytucji 
finansującej 

rodzaj 

zobowiązania 

kwota i 

waluta 
wg 

umowy 

kwota 

pozostająca do 
spłaty na dzień 

… 

sposób 

spłaty i 
wielkość 

raty  

  

okres 

kredytowania 
oprocento 

wanie 

rodzaj zabezpieczenia 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nazwa 

instytucji 
Przeznaczenie 

Kwota długu na 

30.06.2019 
Termin 

spłaty 

Kredyty 5 053 716,00 x 

Bank kredyt konsolidacyjny w 2013 r. 720 716,00 30.11.2023 



 
2 

Bank  Kredyt inwestycyjny 2014r – 14/0922 650 000,00 30.11.2025 

Bank  Kredyt inwestycyjny 2014r – 14/0923 728 000,00 30.11.2025 

Bank  Kredyt w rachunku kredytowym nr 72/2017/002 980.000,00  30.11.2026 

Bank  Kredyt w rachunku kredytowym nr 20/2018/002 900.000,00  30.11.2028 

Bank  Kredyt w rachunku kredytowym nr 72/2018/002 1 075 000,00  30.11.2029 

Pożyczki 227 019,80 x 

Fundusz  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 

2011 r. - PT11032 
0,00 30.09.2018 

Fundusz  
zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w 
Dulsku w 2012 r. - PT12033 

3.490,00 31.12.2019 

Fundusz  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
2013r. - PT13027 

110.679,00 30.11.2021 

Fundusz  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 

2014 r. - PT14051 
90.130,80 30.11.2019 

Fundusz  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
2015r - PT15013 

115.140,00 31.03.2021 

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek 5 280 735,80 x 

 

 

 

                   Zatwierdził 

                     Wójt Gminy Radomin 

                        (-) inż. Piotr Wolski 

                      ……………………………. 
                                                                                                                                    /podpis kierownika Zamawiającego/ 

 


