
Gmina Kartuzy  
ul. gen. Józefa Hallera 1 
83-300 Kartuzy  

 

 

 

URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH 
Wydział Inwestycji i Zamówie ń Publicznych 

83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1 
tel.: (58) 694-52-55; e-mail: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl 

 

 

1/2

IZ.271.38.2017 Kartuzy, dnia 20.09.2017 r. 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu 

w kwocie do 13 000 000,00 złotych 
 

 
WYJAŚNIENIA NR 4 Z DNIA 20.09.2017 r. 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego 
zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu w kwocie do 13 000 000,00 złotyc h, wyjaśniam:  

 

Pytanie nr 1:  
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii znacznego wzrostu dochodów ogółem Gminy w latach 
2017 – 2018 przy kolejnych spadkach dochodów w budżecie Gminy, w tym dochodów 
bieżących i majątkowych poczynając od roku 2019. 

Odpowied ź: 
Wzrost dochodów w latach 2017-2018 związany jest z zawarciem umów na dofinansowanie 
zadań realizowanych ze środków europejskich. 

Pytanie nr 2:  
Czy Gmina dysponuje aktualnym wykazem zobowiązań z tyt. Kredytów, pożyczek i emisji 
obligacji? W wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ-u z dnia 12.09.2017 roku jest mowa o zadłużeniu 
Gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 roku. 

Odpowied ź: 
Wykaz zobowiązań na 30.06.2017 r . zawarto w Zarządzeniu Nr 109/2017 Burmistrza Kartuz  
z dnia 30 sierpnia 2017 r. (str. 99). Zarządzenie dostępne jest pod adresem: 
http://poczta.kartuzy.pl/bip/2017/z109.17.pdf 

Pytanie nr 3:  
Zaświadczenie o niezaleganiu nr 100471ZN17/0001493 z dnia 21.07.2017 r. wydane przez 
ZUS Inspektorat Kartuzy dotyczy Urzędu Miejskiego w Kartuzach, winno dotyczyć Gminy 
Kartuzy. W zaświadczeniu podano REGON nr 000527546, który dotyczy Urzędu Miejskiego w 
Kartuzach. 

Odpowied ź: 
Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w urzędzie jest Urząd Miejski w Kartuzach a nie 
Gmina Kartuzy, stąd zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek od wynagrodzeń 
pracowników urzędu , także podany jest regon urzędu a nie gminy. Jeżeli chodzi o NIP to jest 
on taki sam jest dla gminy jak i dla urzędu. 

Pytanie nr 4:  
Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego w Kartuzach nr 2210-
SOB.4050.1499.2017 z dnia 19.07.2017 r. – na stronie BIP udostępniono pierwszą stronę 
zaświadczenia. Brak drugiej i trzeciej. Prosimy o publikację pozostałych stron. 

Odpowied ź: 
Pełna treść dokumentu została opublikowana przez Zamawiającego, wraz z Wyjaśnieniami  
i Modyfikacją nr 1 do treści SIWZ z dnia 12.09.2017 r., na stronie internetowej 
www.przetargi.kartuzy.pl w zakładce dot. niniejszego postępowania. 
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Pytanie nr 5:  
Uchwała nr 070/g318/K/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku z dnia 23.06.2017 r. mówi, że „Miasto Kartuzy posiada możliwość spłaty kredytu  
w wysokości 13.000.000,00 zł na warunkach określonych we wniosku”. Również uchwała  
nr 020/g318/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  
z dnia 03.03.2017 r. „pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu  
w 2017 roku oraz planowaną kwotę długu Miasta Kartuzy wynikającą z zaciągniętych  
i planowanych zobowiązań” 
Zgodnie z zapisami SIWZ znak sprawy IZ.271.38.2017 Zamawiającym jest: Gmina Kartuzy  
z siedzibą Urzędu: 83-300 Kartuzy, ul. Gen. Józefa Hallera 1. 

Odpowied ź: 
O kredyt występuje Gmina Kartuzy i Gmina Kartuzy wystąpiła do RIO o wydanie opinii  
w sprawie możliwości jego sfinansowania i spłaty. Odpowiedzi uzyskano jak w uchwałach 
RIO. 

 

 

 

 
…………………………………………………… 

(Podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 


