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Radom, dnia  13.05.2011r. 
BZP.271.414.2011.AĆ 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia Gminie Miasta Radomia kredytu 

długoterminowego w kwocie 74 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, ogłoszonego w 
dniu 15.04.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na 
stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2011/S 74-121659. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona  
w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie1: W związku z ogłoszonym przetargiem, (…) prosi o wyjaśnienie realności zaplanowanych 
dochodów w ’11 r. ze środków Unii Europejskiej – czy są już zawarte umowy na poszczególne działania, 
które mają zostać sfinansowane/dofinansowane ze środków unijnych (proszę o stosowne zestawienia). 
Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 2 – Umowa o kredyt w rachunku kredytowym / Wzór 
dot. spłaty odsetek i stawki bazowej (§8, ust. 3 i 4). Proponujemy poniższe zmiany: 
-  §8 ust. 3 umowy – spłaty odsetek w latach 2012-2015 nastąpią w terminach : 15.01, 15.04., 16.07, 15.10 
-  §8 ust. 4 umowy  

• stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego 
miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia 
roboczego 

lub 
• stawka bazowa będzie ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego 

dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go 
dnia następnego kwartału 

 
-  §8 ust. 5 umowy – odsetki należy naliczać za rzeczywistą liczbę dni korzystania z kredytu przy założeniu, 
że rok liczy rzeczywistą liczbę dni (wyjaśniam, iż przy założeniu, że rok liczy 365 dni nie uwzględnia się roku 
przestępnego).     
 
Odpowiedź:  

1) Dotacje ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.03.2011. 
   

Lp. Zadanie unijne Plan na dzień 31.03.2011 

1 Budowa szkoły muzycznej 2 146 788 

2 Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w szkołach - Kapitał Ludzki 7 945 882 

3 
Modernizacja i doposażenie radomskich Domów Pomocy 
Społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej 3 053 358 
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4 Przebudowa ul. Żeromskiego 95 346 

5 Przebudowa ul. Warszawskiej 524 386 

6 Przebudowa ul. Reja 3 863 798 

7 Przebudowa ul. Malczewskiego 139 943 

8 Przebudowa ul. Wałowej 216 677 

9 

Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w 
Radomiu - ulicy 1905 roku od Limanowskiego do 
Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z ul. 
Młodzianowską   37 721 664 

10 
Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do 
połączenia z projektowaną obwodnicą południową 3 359 388 

11 Budowa obwodnicy Południowej w Radomiu 17 000 000 

12 

Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Dębowej oraz 
przebudowa drogi gminnej - ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z 
obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej 9 876 948 

13 Przebudowa ul. Kilińskiego 72 592 

14 
Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożony 
wykluczeniem cyfrowym 6 111 446 

15 Zagrajmy o sukces 24 940 

16 

Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo-
doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić 
działalność gospodarczą  2 189 289 

17 

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb 
KMPSP w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań 
ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na 
terenie południowego Mazowsza 3 368 550 

Razem 97 710 995 

 

Na wyżej wymienione zadania zostały zawarte umowy na dofinansowanie ze środków unijnych. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia §8 projektu umowy. 

 
Pytanie2: W związku z ogłoszonym przetargiem, (…) przesyła w załączeniu formularz z prośbą o jego 
wypełnienie. Jednocześnie informujemy, iż na końcu formularza znajduje się lista dokumentów, o których 
przesłanie byśmy poprosili. 

Odpowiedź: W załączeniu wypełniony Formularz Klienta jako Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania 3 

(załącznik znajduje się w oddzielnym pliku). 

  


