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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 05.04.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

FN.272.1.2018 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kredyt długoterminowy 
zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2018 roku do wysokości 5 200 000,00 zł 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
W związku z ogłoszonym przetargiem nr FN.272.1.2018 na kredyt długoterminowy proszę 
o przesłanie zestawienia zaciągniętych przez Powiat kredytów i pożyczek z informacją 
o saldzie zadłużenia, terminie spłaty oraz zabezpieczeniu, według stanu na koniec 2017 roku. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Powyższa informacja zamieszczona została w poniższej tabeli. 
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Zestawienie zaci ągniętych przez Powiat Pabianicki kredytów i po życzek wg. stanu na dzie ń 31.12.2017r. 

Lp. Nazwa podmiotu od którego zaci ągni ęto 
pożyczk ę lub kredyt Typ długu (kredyt, po życzka) Saldo kredytu lub po życzki  

wg stanu na 31.12.2017r 

Data całkowitej 
spłaty 

(dd-mm-rrrr) 
Zabezpieczenie 

1  PKO BP S.A. kredyt 643 600,00 zł 28.02.2019r. weksel „in blanco” 
2  Bank Gospodarstwa Krajowego  kredyt 975 000,00 zł 28.02.2020r. weksel „in blanco” 
3  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  kredyt 1 976 000,00 zł 26.02.2021r. weksel „in blanco” 
4  Bank Spółdzielczy w Bełchatowie  kredyt 2 896 000,00 zł 31.12.2021r. weksel „in blanco” 

5  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

 pożyczka 119 227,89 zł 31.10.2018r. 

weksel „in blanco” 

6  Bank Gospodarstwa Krajowego 
pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie 
Podpisana umowa środki do 
uruchomienia w 2018 roku 

2018r. 
weksel „in blanco” 

7 Bank Spółdzielczy w Zgierzu  kredyt 3 200 000,00 zł 30.12.2022r. weksel „in blanco” 

      

 

W sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 

roku wykazany został również zakup nieruchomości płatnej w ratach. Powiat Pabianicki na dzień 31.12. 2017 roku posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości 

1 500 000,00 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
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