Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.4.2.2016

Gnojnik, dnia 14.10.2016 r.

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba
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 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł.
PYTANIE 1: Czy Gmina Gnojnik złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie
z art. 777 par. 1 pkt 5 Kpc. (oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym)
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie
notarialnym.

PYTANIE 2: W związku z tym iż zapis punktu 18 SIWZ jest zbyt ogólny prosimy
o doprecyzowanie czy Gmina Gnojnik uwzględni w ogłoszeniu lub w SIWZ zapisy
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych następującej treści:
Zmiany postanowień umowy o kredyt, zawartej z warunkami procedury zamówienia, mogą
następować w przypadku:
1. Niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego lub chwilowego przesunięcia
uzyskiwanych

dochodów,

które

mogą

spowodować

koniczność

prolongaty

wydłużenia terminu spłaty, zmiany terminów spłaty,
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2. Dobezpieczenia kredytu w przypadku np. pogorszenia się sytuacji ekonomiczno –
finansowej, zaległości w spłacie kredytu
3. Obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia
4. Niewykorzystania pełnej kwoty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu spłat.

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ

PYTANIE 3: Czy zmiana harmonogramu spłat spowoduje wydłużenie okresu kredytowania
i przesunięcie spłaty ostatniej raty kredytu, która przypada na dzień 31.12.2028
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia spłaty kredytu

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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