Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: IE/341//02/03/09

Rewal dnia: 2009-01-20

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 długoterminowego, w kwocie 3.295.482,00 zł na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego
Treść zapytań jest następująca :
Prosimy o sprecyzowanie następujących warunków przetargu:
„1. Prosimy o sprecyzowanie następujących warunków przetargu:
W odpowiedzi (z dnia 19.01.2009r.)na nasze zapytanie, uszczegółowiono zasady spłaty kredytu i
okresu karencji. Natomiast pkt 2 zapytania dotyczył zasady wyliczenia ceny oferty i na tak
postawione pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W związku z powyŜszym ponawiamy zapytanie,
czy dla wyliczenia ceny oferty mamy przyjąć zapisy punktów 13.1.3 i 13.1.4 . SIWZ (60 rat
miesięcznych i odsetki za okres karencji wyliczane tak jak by nie następowała spłata kredytu ?)
czy teŜ zasadę wynikającą ze zmienionego punktu 3 SIWZ. Prosimy równieŜ o podanie czy raty
kapitałowe mają być równe (zarówno w przypadku spłaty kredyt –punkt 3 SIWZ, jak i w
przypadku wyliczania ceny oferty punkt 13 SIWZ).”
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Zamawiający odpowiadając na ww zapytanie modyfikuje następujące zapisy SIWZ – nadając
niŜej wymienionym punktom następujące brzmienie:
3.3.4 Spłata kapitału następować będzie w równych ratach rocznych - płatnych do 30 września
kaŜdego roku.
13.1.3. dla obliczenia ceny przyjmuje się, Ŝe kredyt udzielony jest 06 lutego 2009 r. w kwocie
3.295.482,00 zł.
13.1.4. cenę udzielenia kredytu naleŜy podać w PLN jako sumę wszystkich składników kosztów:
-odsetki za okres spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marŜy banku + WIBOR
1M na 13 stycznia 2009 r. (5,39) + prowizja banku od kwoty kredytu.

Z uwagi na wątpliwości towarzyszącym przedmiotowemu postępowaniu Zamawiający, działając
na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy informuje, Ŝe przedłuŜa termin składania ofert i ustala
nowy termin na 22.01.2009 r. godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się 22.01.2009 r. godz. 11.10.
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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