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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 
Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego 
kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, 
wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego poręczeń i pożyczek 
ze wskazaniem: kwoty, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, 
kredytodawcy/pożyczkodawcy, podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenia, 
zabezpieczeń (uwzględniając także podpisane Umowy Wsparcia), informacji czy podmioty, 
którym udzielono poręczenia obsługują swoje zobowiązania terminowo. 
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Wyjaśnienie Zarządu 

 
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 31.03.2018 
roku posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości 1 000 000,00 zł. 
 
Powiat Pabianicki nie posiada zobowiązań o charakterze kredytowym typu leasing, faktoring, 
wykup wierzytelności oraz nie udzielał poręczeń i pożyczek. 
 
Zapytanie nr 2 
Prosimy o przedstawienie wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie 
z Powiatem Pabianickim. 
Wyjaśnienie Zarządu  
Powiat Pabianicki posiada udziały w Spółce EKO-REGION Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie 
o numerze identyfikacyjnym NIP 769-19-17-979 REGON: 590765381 w wysokości 
204 000,00 zł. 
 
Zapytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 5 kcp do kwoty stanowiącej 150% wartości kredytu? 
Wyjaśnienie Zarządu  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zapytanie nr 4 
Prosimy o informację, czy Skarbnik  Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji 
wekslowej? 
Wyjaśnienie Zarządu  
Zgodnie z pkt. 19 ogólnych warunków umowy zawartych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami 
stanowi weksel „in blanco” bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu oraz deklaracja wekslowa  
wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.  

Nazwa podmiotu 
 

Kwota z 
umowy 
kredytu 
pożyczki 

Data 
zawarcia 
umowy 

Kwota 
bieżącego 
zadłużenia stan 
na 31.03.2018r. 

Data 
całkowitej 
spłaty 

PKO BP S.A. 3 300 000,00 zł 30.03.2012r. 506 200,00 zł 28.02.2019r. 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

2 700 000,00 zł 07.08.2013r. 862 500,00 zł 28.02.2020r. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

3 000 000,00 zł 05.05.2014r. 1 820 000,00 zł 26.02.2021r. 

Bank Spółdzielczy w 
Bełchatowie 

3 500 000,00 zł 28.06.2016r. 2 714 800,00 zł 31.12.2021r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Łodzi 

119 227,89 zł 27.12.2016r. 89 420,91 zł 31.10.2018r. 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

1 296 948,46 zł 15.12.2016r. 995 100,16 zł 2018r. 

Bank Spółdzielczy w 
Zgierzu 

3 200 000,00 zł 23.08.2017r. 3 200 000,00 zł 30.12.2022r. 
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Zapytanie nr 5 
Prosimy o informację jaka część wnioskowanego kredytu będzie przeznaczona na spłatę 
zobowiązań, a jaka część na finansowanie planowanego deficytu. 
Wyjaśnienie Zarządu  
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 Uchwały Nr XLVIII/335/18 Rady Powiatu Pabianickiego 
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Pabianickiego na lata 2018-2025 w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się 
kredyt w wysokości 4 403 596,69 zł. Pozostałe środki z kredytu to spłaty wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 


