
RR.271.23.2020       Sułów, dnia 04.11.2020 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy  

 

dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa 

kredytu długoterminowego w wysokości 870 000,00 zł” 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące SIWZ oraz jego załączników. 

Pytanie z 04.11.2020 r. 

Pytanie 1.  

Proszę o podanie informacji o zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, 

kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych (nazwa instytucji, 

stan zobowiązania, wysokość raty, termin obowiązywania umowy) oraz przesłanie 

komunikat/informacja o wyborze Wójta (lub Burmistrza/Prezydenta Miasta, dla Zarządu 

Powiatu uchwała Rady Powiatu, dla Zarządu Województwa/ Marszałka uchwała Sejmiku), 

Skarbnika. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Zobowiązania Gminy Sułów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są wyszczególnione 

w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2020 r.  (dołączonym do dokumentacji przetargowej), 

poz. E2 i wynoszą 7 380 350,00 zł. Na łączną kwotę zobowiązania składają się: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję dodatkowo, że wysokość rat wyszczególniona jest w dołączonym do 

dokumentacji przetargowej dokumencie pn. „zmiana uchwały wpf na 2020 rok”, 

załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/141/2020, kolumna 10.6 (spłaty, o których mowa 

lp nazwa instytucji 
stan 

zobowiązania 

termin 

obowiązywania 

umowy 

1. 

Bank Spółdzielczy w 

Szczebrzeszynie 43 750,00 2020-12-31 

2. 

Bank Spółdzielczy w 

Szczebrzeszynie 404 500,00 2026-12-31 

3. 

Bank Spółdzielczy w 

Szczebrzeszynie 5 232 100 2034-12-29 

4. 

Bank Spółdzielczy w 

Szczebrzeszynie 1 700 000,00 2034-12-29 

  razem 7 380 350,00   



w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych). Z kwoty 345 

000,00 zł zaplanowanej do spłaty w 2020 roku zostały już uregulowane 

proporcjonalnie raty za III kwartały.  

2. Na dzień 30.10.2020 r.  Gmina Sułów nie udzielała poręczeń ani też nie emitowała papierów 

wartościowych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SIWZ oraz termin składania ofert 

pozostaje bez zmian. 

 

 

      …………………………………………… 

      
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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