Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID/341//01/02//10

Rewal dnia: 2010-01-18

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
do zapytań w sprawie zapisów 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 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn.
Realizacja Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (część drogowa oraz
infrastruktura do obsługi parkingów) – znak ID/341/01/10
Treść zapytań jest następująca :
I.

II.

Zamawiający odpowiada.
Ad. 1
Z uwagi na przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót Zamawiający informuje, Ŝe nie
ma moŜliwości zmiany terminu składania ofert.
Ad. 2
1.. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.2. SIWZ i ustala go w następującym brzmieniu:
3.2 Karencja w spłacie kapitału do 29.09.2011 r.
2.
Kwota 80.211.291,00 zł wynika z projektu budŜetu złoŜonego RIO do dnia 15.11.2009 r. .
Opinia RIO dotyczy projektu budŜetu . Natomiast kwota 83.491.291,00 zł wynika z
uchwalonego budŜetu na 2010.
3.
Dokumenty wskazane w pkt 3 zapytania, oprócz Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia
kredytu, dostępne są na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
(http://www.szczecin.rio.gov.pl/).
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu nie jest potrzebna, poniewaŜ juŜ raz została podjęta w
formie Uchwały budŜetowej na 2010 rok, gdzie została określona forma finansowania
przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo informujemy, Ŝe Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 15.2 SIWZ nadając mu
następujące brzmienie:
15.2 Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba, Ŝe
zostanie złoŜona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty i nie
wykluczono Ŝadnego wykonawcy – w takiej sytuacji pierwszym moŜliwym
terminem zawarcia umowy będzie data przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

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.
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