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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 2.710.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn: Budowa
hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie
Treść zapytań jest następująca :
I.

II
….. zwraca się z prośbą o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące dokumenty:

1)
2)
3)

zaświadczenia o wyborze osoby reprezentującej j.s.t. oraz ślubowanie,
uchwały Rady w sprawie powołania Skarbnika,
Kompletu sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S) za 2008 .

Jednocześnie bardzo prosimy o precyzyjne wskazanie źródła na stronie www.bip.rewal.pl, gdzie
będą zameiszczone w/w dokumenty.
III

Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad. I
1. Projekt umowy przygotowuje wybrany Wykonawca.
2. Zgodnie z brzmieniem pkt 15.3 SIWZ pierwszym moŜliwym terminem zawarcia umowy, po
spełnieniu ustawowych przesłanek, będzie data przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Jeśli nie ziszczą się wskazane przesłanki, wtedy zawarcie umowy i
uruchomienie środków nastąpi w 5-go dnia od przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
3. Opinia zostanie wydana za około 10 dni. Pragniemy przypomnieć, Ŝe przedmiotowy
dokument jest, co do zakresu, opinią, więc warunkowanie zawarcia umowy od jej uzyskania
lub nie uzyskania byłoby niewłaściwe.
Ad. II
1. Skan w załączeniu.
2. Przedmiotowy dokument zostanie okazany podczas zawierania umowy.
3. http://www.bip.rewal.pl/strony/1582.dhtml
Ad. III
1. Patrz Ad. I 1 .
2. Przewidywane zamówienia uzupełniające.
3. Są to zobowiązania wobec wykonawców, które na dzień dzisiejszy zostały juŜ spłacone w
około 50 %. Pozostałe 50% zostanie spłacone do 31.03.2010 r.
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

