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Uczestnicy postępowania przetargowego

Wsryscy

Dowczy: Postępowania przetargowego Nr RG.271.16.2013 nazwa zadania: Udzielenie

kredl.tu dłu goterminowe go.

W związku z otrzymanym zapytaniem do postępowania przetargowego na udzielenie

kedyu długoterminowego Zarnavłiający udziela odpowiedzi na złożone p1Ąania:

1' Czy Zamawiający potwierdza, Że na wekslu własnym in blanco będzie złożona

kontr a sy gnat a pr z e z Skąr b niką?

odp. Zamawiający potwierdza, ze na wekslu własn}łn in blanco zostanie złożona

kontrasl gnata Skarbnika Gminy.

2. Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

stanowiąceqo załącznik do umowy lłedytowej do hłoty ] 50 oń wartości kwoty kłedytu?

odp' Zamawiający podpisze oświadczenie stanowiące załącznik do umowy o poddaniu się

egzekucji do kwoty 150 % wartości kred1'tu.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany

harmonogramu spłat w przypadku wydłużenia terminu spłat poszczególnych rat były

dokon1+vane za zgodą banku?

odp' Zamawiający wftŻa zgodę, aby zmiany w umowie kredlowej w zakresie zmiany

hatmonogramu spłat w przypadku wydfużenia terminów m spłat poszczególnych rat były

dokonywane za zgodą baŃu.



1. Juką konkretną datę uruchomienia kredytów i jaką wartość stawki I|IG)R 3M nalezy

przyj ąć do obliczenia ceny ofertowej?

odp. Data urucl-romienia kedlu do obliczenia kosŹów to 01.l0'2013 r' Stawka WiGoR 3M
przyj ęta do obliczenia ceny ofer1owej wynosi 2'70 0ń wg. stanu na dzień 11'09'2013 r.

5. Czy Zamawiający udostępni informację o wartości mienia komunalnego Gnliny Roh,vienica

lub bilans skonsolidowany na dzień 31'12'20]2 r'

odp. Zamawiający udost pnia informację o wartości mienia komunalnego gminy RoŹwienica.

Stosowna informacja stanowi załącznik do niniejszego pisma.

6. Czy Zamawiający zmieni treść załączników nr 2A i 28 do SIII.Z celełn precyzyjnego

ustalenia ko.sztów zamówienia? W obecnym brzmieniu poprzez Zastoso1|crnie mnożnika lat i

określenie pozycji ''prowizjo" ]Ą) sta|Ą)Ce procentowej uniemożliwia przedstal,vienie oferly

pr ze ds t au, i aj ącej rz e c4nv i s t e ko s zĘ zamów ie nia'

odp. ./amalłiając1 dokonal korekty zalączników Nr 2A i 2B. Skorygowane druki stanowią

załączn1kt do niniej szego wyjaśnienia.

7' Czy Zamau,iający poprawi oczy+vistą pomylkę w wysokości spłacanego kapitalu w kredycie

na zadanie Nr 2? Zgodnie z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia n(1.08.2013 r.,

kapitał spłacany w 2023 r. wynosi 169600 PLN' natomiast SItr|Z w rozdz' ilI pkl' 2 oraz pkt'

2'2' zostcl okreśIony na kwotę 199600 PLN.

odp. Zamawiający koryguje błąd pisarski , który pojawił się w SIWZ w rozdz' III pkt Ż oraz

pkt.2'2' Prawidłowy zapis winien brzmieó: 169600,00 PLN.

B' Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Zadąniu W 2 Ostalniej raty kapitałowej

wyrównującej lałotę w groszach?

odp. Zamawiający dopuszcza aby ostatnia rata kapitałowa wyrównywała kwotę w groszach.

9' Czy Zamawiający udostępni sprąwozdanią RbZ' RbNDS oraz Rb28S za okres 2012 roku?



odp. Zanrawiający udostępnia spralł'ozdania RbZ' RbNDS oraz Rb28S za okres 2012 roku'
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienla'

.,_:;)::'---
-'- ' ,r'ż '' '',,^ , " 

'''$5t'


