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Dotyczy:

Gmina Suchedniów

Przetarg nieograniczony na realizację
w wysokości 4 500 000,00 ,I na pokry'cie
wcześniej zaciągnięty'ch kredytów".

ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/25 43 186; fax 41 2543090

\\!ww.suchedniow.pl
e-mail: suchedniow@poczta.fm

Suchedniów. 06-07-2018 r.

usługi pn.; .,Kredyt dlugoterminowy
deficytu budżetu w 2018 r. oraz splatę

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zgodnie z art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej ustawa) Zamawiający przekazuje odpowiedzi
na pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr I

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów umowy kredytowej poprzez wprowadzenie
zapisów w następującym brzmieniu:

l) w ~ ust. 4 projektu umowy dodanie zapisu w brzmieniu;

•.Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym nr ...............................••

2) w ~ 2 ust. 1 projektu umowy jego dotychczasowej treści na treść następującą;

I. Kredyt oprocentowany jest wedlug zmiennej stawki WIBOR ustalanej wg średniomiesięcznej
stawki WIBOR lM z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek plus stała marża
bankowa %.

2. W dniu zawarcia umow" stawka WIBOR IM wynosi % plus marża Banku
wynosi p.p.; łączne oprocentowanie kredytu wynosi %. w skali roku.

3. Zmiana oprocentowania. wynikająca ze zmiany stawki WIBOR IM nie stanowi zmiany
UlllOWY i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Numeracja kolejnych ustępów paragrafu zmieni się odpowiednio.

3) W ~ 2 ust. 6 projektu umowy doprecyzowanie zapisu poprzez skreślenie kropki na końcu zdania i
zastąpieniu jej przecinkiem oraz dopisaniu po przecinku zwrotu: ••począwszy od ....•..

4) W S 7 ust. 2 projektu umowy dodanie zapisu w brzmieniu; ••Jeżeli termin splaty kredytu. odsetek
lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy. uważa się. że termin zastal dotrzymany.
jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie".

Od powiedź:

Ad. l) - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów.

Ad. 2) - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści w S 2 ust. 1.

Ad. 3) - Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy.

Ad. 4) - Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w przytoczonym brzmieniu.
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W związku z powyższym. w zalączeniu do odpowiedzi na pytania. Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie nr 2

Czy umieszczenie przez Zamawiającego zapisu w za!. Nr l - Formularz oferty - w pkt I ppkt 6 -
Informujemy, że: w brzmieniu:

• wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

• wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

w odniesieniu do następujących towarów! aslug (w zależności od przedmiolll zamówienia):

............................................................... Wartość towaru/ uslug(w zależno.ki od przedmiotu

zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego zl netto*.

*niepotr:ebne skreślić

Oraz zapisu w pkt lIppkt 7 - Oświadczamy ....• w brzmieniu:

*(W przypadku gdy lIykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezp{}.\'rednio jego
dotyczqcych lub zachodzi lIylqczenie stosowania obowiqzku informac}Jnego. stosownie do art. 13
ust. -I lub art. 1-1 ust. 5 RODO treki o.5wiadczenia wyko/1(Mca nie sklada (usunięcie treści
o.5wiadczenia np. przez jego wykreślenie).

Jest zasadne w treści druku oferty dotyczącej udzielenia kredytu dla jst i czy w związku z tym nie
powinno ulec wykreśleniu z formularza oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje. iż wskazane powyżej zapisy pozostają w formularzu oferty.

RZA
sbi Gminy

mgr inż. Darius, JUiemih

l
GMINA SUCHEDNIÓW

NIP 663-17-31-609
REGON ~91009917
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