
IR.2710.20.2011                                       Pionki, dn. 08. 09. 2011 r.

Do uczestników postępowania
przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.454.126,00 zł

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami,  udziela następujących 
wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji,  
zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe?
Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących 
zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na 
oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)?
Tak

3. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie 
Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego 
tytułu.
Gmina nie korzysta i nie korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności.

4. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 
6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku?
Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Gmina nie posiada powyższych zobowiązań.

5. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej  
dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku 
występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie posiada.

6.Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym? 
Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

7. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla 
którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa 
handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika,  
który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie wystąpiły.



8. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie kwalifikowane, jako 
zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie wystąpiły.

9. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach 
kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie wystąpiły.

10. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty 
wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
W roku 2011 Gmina podpisała porozumienie ugodę w zakresie spłaty zobowiązań wymagalnych z 
tytułu dostaw węgla. Zobowiązanie zostało spłacone w całości w m-cu sierpniu 2011 roku.

11. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie korzysta.

12.Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń?  Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie udzieliła.

13. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w 
szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
Nie posiada.

14. Informacja o wysokości dochodów ze sprzedaży majątku wg stanu na dzień: 31.12.2010r.,  
30.06.2011r. oraz planowanej wysokości dochodów ze sprzedaży majątku na koniec 2011r.
Wykonanie na 31.12.2010r. – 4.266.307,12zł
Wykonanie na 30.06.2011r. -  365.742,43zł
Planowane wykonanie na koniec 2011 roku – 2.272.043,00zł

15. Zaświadczenia aktualne (nie starsze niż 1 m-c) o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.
Gmina Miasto Pionki nie posiada aktualnych zaświadczeń (nie starszych niż 1 m-c) o niezaleganiu 
ze składkami wobec ZUS i US. Gmina wystąpiła o powyższe zaświadczenia do ZUS i US.

16. Informacja o planowanej wysokości zadłużenia na dzień 31.12.2010r. oraz 31.12.2011r.
Stan zadłużenia Gminy Miasta Pionki z danych wynikających z opracowanej WPF na lata 2011-
2020 przedstawia się następująco:
1) 31.12.2010r. – 19.345.751,31zł
2) 31.12.2011r. – 26.226.440,54zł 

17. Dokumenty rejestracyjne jednostki: NIP, REGON.
Dokumenty rejestracyjne jednostki: NIP, REGON znajdują się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostaną 
one udostępnione Wykonawcom na ich wniosek.

18. Zaświadczenia w sprawie powołania na stanowiska osób podpisujących umowę kredytową.
Zaświadczenia w sprawie powołania na stanowiska osób podpisujących umowę kredytową znajdują 
się w Urzędzie Miasta Pionki i będą udostępnione, na wniosek Wykonawcy, przy podpisywaniu 
umowy.

19. Informacja o posiadanych przez Gminę zobowiązaniach z tytułu udzielonych gwarancji lub 
poręczeń.
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.



20. Informacja wg stanu na dzień 31.12.2010 r., 30.06.2011r. oraz 31.12.2011r. określająca: 
wysokość dotacji, subwencji, kosztów obsługi zadłużenia, liczby mieszkańców.

31.12.2010r. 30.06.2011r. 31.12.2011r.

Dotacje (w tym środki 
unijne na inwestycje)

8.089.593,32 8.959.820,36 21.285.129,13

Subwencje 11.788.596,00 7.133.198,00 12.099.830,00
Koszt obsługi 
zadłużenia

984.468,97 501.327 980.000,00

Liczba mieszkańców 20.016 19.890 X
  
21. Informacja o planowanej wysokości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, jak i  
dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na lata 2011-2020.
Informacja ta znajduje się w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-
2020 (ostatnia zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 
sierpnia 2011r. - w załączeniu jako załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.).

22. Zestawienie kredytów i pożyczek zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2011r. (proszę o podanie: 
podmiotu, kwoty wykorzystania, kwoty pozostałej do do spłaty, rocznej wysokości spłaty, daty 
zakończenia spłat).
Powyższe dane zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

23. Zestawienie o posiadanych przez Gminę umowach o partnerstwie publiczno-prawnym, 
umowach leasingu bądź innych umowach o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z 
finansowaniem usług , dostaw, robót budowlanych (jeśli tak proszę podać nazwę kontrahenta,  
termin podpisania umowy, termin zapadalności umowy, kwotę pozostałą do zapłaty, roczną 
wysokość spłat, kwot spłaconych).
W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 zostały zapisane 
przedsięwzięcia oraz przedstawiono limity na ich realizację, są to: dzierżawa gruntu przy ulicy 
Zwycięstwa (pod plac targowy) do 2013 roku, świadczenie usług przewozowych (komunikacja 
miejska) do końca 2012 roku, świadczenie usług dostawy internetu 8MB do sierpnia 2013 roku.

24. Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Tak.

25. Z jakim wyprzedzeniem przed uruchomieniem środków kredytowych Zamawiający zamierza 
składać dyspozycje uruchomienia.
Z wyprzedzeniem minimalnie 2 dniowym.

26. Czy Gmina wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu oraz 
deklaracji wekslowej.
Tak.

27. Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.



28. Do kiedy ma obowiązywać karencja w spłacie kapitału kredytu.
Karencja w spłacie kapitału kredytu obowiązywać ma od daty przekazania ostatniej transzy. Nie 
później niż do dnia 15 maja 2012 roku.

29. Dokumenty Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy) 
za II kwartał 2011r.
Dokumenty Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy) za 
II kwartał 2011r. znajdują się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostaną one udostępnione Wykonawcom 
na ich wniosek.

30. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Gminy o udzieleniu Wójtowi absolutorium za 2009r. i 2010r.
Opinie RIO oraz Uchwały Rady Gminy o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium za 2009r. i 2010r. 
znajdują się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostaną one udostępnione Wykonawcom na ich wniosek.

31. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2011r. oraz prognozowanej kwocie długu.
Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2011r. oraz prognozowanej kwocie długu 
znajduje się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostanie ona udostępniona Wykonawcom na ich wniosek.

32. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu znajduje się w załączeniu jako załącznik 
nr 3 do niniejszego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

33. Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.
Gmina nie posiada opinii RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Informacja taka została złożona do RIO w 
dniu 31.08.2011r.

34. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu 
(zaświadczenie o wyborze Wójta).
Dokumenty potwierdzające upoważnienie  przedstawicieli  Gminy do podpisania  umowy kredytu 
(zaświadczenie o wyborze Burmistrza) znajdują się w Urzędzie Miasta Pionki i będą udostępnione, 
na wniosek Wykonawcy, przy podpisywaniu umowy.

35.  Opinii  z  banków,  w których  Gmina posiada rachunki  (zawierające  informacje o  wysokości  
obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dot. ew. zajęć egzekucyjnych). 
Gmina nie posiada opinii z banków, w których Gmina posiada rachunki (zawierających informacje 
o wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dot. ew. zajęć egzekucyjnych). 

36.  Wykaz  instytucji,  w  których  Gmina  korzysta  z  kredytów/pożyczek  (nazwa,  cel,  aktualne  
zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z  
tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.
Gmina  nie  posiada  wykazu  instytucji,  w  których  Gmina  korzysta  z  kredytów/pożyczek, 
zawierających: nazwa, cel,  aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, 
forma  zabezpieczenia  oraz  nie  posiada  opinii  z  tych  instytucji  o  terminowości  regulowania 
zobowiązań.

37. Informacja o kwotach przyznanych (w tym otrzymanych) dotacji/dofinansowań ze środków UE 
w latach 2009-2011 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania 
tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z  
powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie). 
W związku  z  realizacją  inwestycji  Gmina  Miasto  Pionki  podpisała  umowy na  dofinansowanie 



inwestycji ze środków unijnych, w tym na:
-  realizację  projektu  pn.  „Usprawnienie  ruchu  drogowego  w  subregionie  radomskim  poprzez 
modernizację  dróg  lokalnych  w mieście  i  gminie  Pionki”  w  ramach  Priorytetu  III  Regionalny 
System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura Drogowa ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WM  2007-2013  na  podstawie  podpisanej  umowy  w 
wysokości 6.925.642,95zł w tym na 2011 rok kwotę 5.105.291,00zł
-  przebudowę  ulic  Leśnej,  Wesołej  i  Partyzantów  na  podstawie  umowy  z  Województwem 
Mazowieckim  w  ramach  wieloletniego  Programu  pn.  „Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.906.300,00zł. 
- realizację projektu „Rewitalizacji historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum 
Aktywności  Lokalnej  w Pionkach” w ramach Priorytetu  V Wzmocnienie  roli  miast  w rozwoju 
regionu Działanie 5.2. Rewitalizacja miast ze środków EFRR RPO WM 2007-2013 na podstawie 
podpisanej umowy w wysokości 5.452.034,72zł w tym 2.811.925,00zł na 2011 rok.
-  realizację  projektu  pn.”Obyw@tel on-line  –  Informatyzacja  Urzędu  Miasta  i  placówek 
użyteczności publicznej w Pionkach” ze środków EFRR RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu 
II  Przyspieszenie  e-rozwoju Mazowsza,  Działania  2.2.  Rozwój e-usług na podstawie umowy w 
wysokości 660.592,27zł w tym na 2011 rok 481.153,00zł.
W budżecie  miasta  zaplanowano  również  środki  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  ze 
środków unijnych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowanie w  wysokości 
340.000,00  zł  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  „Internet  szansą  rozwoju 
mieszkańców  Gminy  Miasta  Pionki”   ze  środków  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna 
Gospodarka.  W  ramach  działania  8.3.  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  eInclusion” 
programem objęte będą jednostki Gminy Miasta Pionki oraz wytypowanych zgodnie z zasadami 
programu 30 gospodarstw domowych.  
Były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, w przeszłości nie zdarzyło się, aby 
Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o 
dofinansowanie. 

38. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z oraz Rb-28S.
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z oraz Rb-28S  znajdują się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostaną one 
udostępnione Wykonawcom na ich wniosek.

39. Budżet Gminy na 2011 rok (sprawozdanie opisowe + załączniki + uchwała + opinia RIO).
Budżet Gminy na 2011 rok (sprawozdanie opisowe + załączniki + uchwała + opinia RIO) znajduje 
się w Urzędzie Miasta Pionki. Zostanie on udostępniony Wykonawcom na ich wniosek.

40. Wieloletnia prognoza finansowa z uwzględnieniem dochodów bieżących oraz wydatków 
bieżących na lata finansowania wraz z opinią RIO o prognozie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020 (ostatnia zmiana wprowadzona Zarządzeniem 
Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 sierpnia 2011r. - w załączeniu jako załącznik nr 1 
do niniejszego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.).
   

(-) Burmistrz Miasta Pionki

mailto:Obyw@tel

			

