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Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PLF.272.1.P.20 na: 
„Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł” 

 

               
  Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

dniu 25.09.2020r. i w dniu 28.09.2020r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań 
oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1: 
Dzień dobry prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 

1) komunikat/informacja lub uchwała o wyborze Wójta i Skarbnika. 
2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu 

wykonawczego z wykonania budżetu za rok 2018 
3) informacje o zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych 

poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych 

 
Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołączą następujące dokumenty: 
1) komunikat/informacja lub uchwała o wyborze Wójta i Skarbnika   
2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego                         

z wykonania budżetu za rok 2018 
3) Opowiedz na pytanie znajduje się w załączonym do niniejszego pisma Formularzu Klienta (strona nr 5). 

 
Pytanie nr 2:  
W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego nr postępowania: PLF.272.1.P.20 na „Udzielenie 
Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł” zwracamy się z 
prośbą o udostepnienie w formie elektronicznej na stronie BIP Gminy, przesłanie na adres mailowy lub 
pocztą odpowiedzi na zapytacie zawarte w załączonym Formularzu  Klienta. 
 
Odpowiedź: 
 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołączą Formularz Klienta. 
 
Pytanie nr 3:  
 

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 6 ust. 7 wzoru umowy poprzez wykreślenie 
słów "...w drugim dniu po upływie okresu wypowiedzenia"? 

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 poprzez zamianę treści znajdującej się w pkt 3                        
z treścią znajdującą się w pkt 4? 

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści 11 ust. 4 lit. c na następującą: "c) zmiana musi 
być wprowadzona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności," 

4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 13, przed kropką kończącą zdanie słów: 
"właściwego, obowiązującego w Banku Regulaminu dotyczącego kredytowania jednostek 
samorządu terytorialnego". 

5) Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę jednostek redakcyjnych w § 16 na punkty oznaczone 
jako 1), 2) i dodanie punktu 3) o treści: 3) "Regulamin dotyczący kredytowania jednostek 
samorządu terytorialnego pod nazwą: "....". 

6) O usunięcie sprzeczności między brzmieniem § 6 ust. 1 a § 5 ust. 3 zdanie drugie. 
7) O usunięcie sprzeczności między brzmieniem § 1 ust. 2 a § 4 ust. 5 (termin spłaty kredytu - 

31.12.2030r.  - termin spłaty raty szóstej - 31.03.2030r.) 
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Odpowiedź: 
 

1) Nie.  
2) Nie.  
3) Nie.  
4) Nie.  
5) Nie.  
6) Tak zgodnie z § 6 ust. 1. 
7) Tak. Termin spłaty kredytu jest terminem spłaty ostatniej raty 31.03.2030r. 

 
 
 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza następujące dokumenty: 

1. Komunikat/informacja lub uchwała o wyborze Wójta i Skarbnika. 
2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu 

wykonawczego z wykonania budżetu za rok 2018 
3. Formularz Klienta. 
4. Wzór umowy – zał. Nr 6 do SIWZ po zmianach z dnia 29.09.2020r.  
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 5 do SIWZ po zmianach z dnia 29.09.2020r.  
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