Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID/341/12/02/10

Rewal dnia: 2010-04-23

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Udzielenie kredytu w wysokości 3.022.483,00 zł.
Treść zapytań jest następująca :
„… zwraca się z prośbą o dostarczenie i/lub zamieszczenie na www.bip.rewal.pl następujących
dokumentów:

1)
oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i US,
2)
aktualnych opinii bankowych z banków i instytucji finansowych (wg załącznika o zadłużeniu
Gminy), względnie na etapie analizy oświadczenia o terminowości obsługi zadłużenia.
Prosimy o doprecyzowanie terminu przedłożenia opinii RIO dot. zaciągnięcia zadłużenia z tytułu
ww. kredytu. W pkt 13 SIWZ wskazujecie Państwo do obliczenia ceny kwotę kredytu w wysokości
2537483 zł? Prosimy o korektę, gdyż kwota zamówienia wynosi 3.022.483 zł.
Jednocześnie bardzo prosimy o precyzyjne wskazanie źródła na stronie www.bip.rewal.pl, gdzie
będą zamieszczone w/w dokumenty.”
Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad. 1 Dołączenie do SIWZ tych dokumentów, zdaniem Zamawiającego, nie jest konieczne w
przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zalega z płatnościami składek w
ZUS i US.
Ad.2 Dołączenie do SIWZ tych dokumentów, zdaniem Zamawiającego, nie jest konieczne w
przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający oświadcza, Ŝe obsługuje terminowo swoje zadłuŜenie
Ad. 3 Zamawiający modyfikuje zapis pkt 13.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
ten sposób, Ŝe nadaje mu nowe następujące brzmienie:
„13.1.3. Dla obliczenia ceny przyjmuje się, Ŝe kredyt udzielony jest, w całości, 11.05.2010 r. w
kwocie 3.022.483,00 zł.”
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na
stronie internetowej.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

