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Odpowiedzina zapytania do SIWZ (nr 2)

dot. zqmdwienia publicznego pn.: ,,Udzielenie kredytu dlugoterminowego n& splatg
w cze i niej zq.ciqgnigty c h zo b owiqzafi "

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.09.2015 r., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznra
2004r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z poLn. zm.) Zamawiajqcy udziela
odpowiedzi nazadane pytania o tre6ci:

Pytanie 1:

Wyja6nienie tre6ci SIWZ w ezg$ci XX.: Zamawiaj1cy przewiduje mo2liwo56 udzielenia
zam6wief uzupeNniajqcych do 30%o wartoSci zam6wienia podstawowego i polegaj4cych na
powt6rzeniu tego samego rodzaju zam6wieh.
Zwracamy sig z pro6b4 o potwierdzenie przez Gming, ze ewentualne zwigkszenie kwoty kredytu
w ramach zam6wienia uzupelniajqcego ptzez Gminq bgdzie wymagalo rozpatrzenia przez Bank
wniosku kredytowego Gminy i podjgcia decyzjr kredytowej.

OdpowiedZ na pytanie 1:

Ewentualne udzielenie zam6wieh uzupelnlajqcych moze odby6 sig zgodnie z brzmienrem ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z p62n. zm.).
Powyzsze pytanie nie dotyczy treSci SIWZ lecz interpretacji ustawy Prawo zam6wieit
publicznych, co nie leLy w kompetencj ach Zamawiaj4cego.
Nale2y zwr6ci6 uwagg, 2e udzielenie zam6wieri uzupelniaj4cych w trybie z wolnej rgki jest
przywilejem stron (po spelnieniu okre5lonych w ustawie przeslanek, w tym przewidzeniu
moZliwoSci ich udzielenia w ogloszeniu dla zam6wienia podstawowego), nie zaS ich
obowi4zkiem. Zam6wienie uzupelniajqce jest udzielane odrgbn4 umow? na podstawie odrgbnej
procedury. Mylne{est zatem zalohenie wykonawcy, Le zapisy sekcji XX SIWZ daj4 mo2liwoS6
zwigkszenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie umowy zawartej z wykonawc4 wybranym
w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

P5tanie2:
Udostgpnienie informacji: Opinia RIO dot. wykonania bud2etu za20l3r.

OdpowiedZ napytanie2:
W zalqczeniu opinia.

Pytanie 3:

Udostgpnienie informacji: Opinia

OdpowiedZ na pytanie 3:
W zalqczeniu opinia.

RIO dot. projektu uchwaly budzetowej na20I5r.

Otrzymuj4:
1. Strona internetowa Gminy Sk6rzec
2. ala


