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Golina, 22.08.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego wraz ze sprostowaniem, pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2O04r. - prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2017r,, poz. 1579 ze zm,), zamawiający pzekazuje:

1. sprostowanie nieprawidłowo udzielonej odpowiedzi na zaplltaniaz dnia 20.08.2018r,:

iest:

Pvtanie:

'2 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
zgodnie z art, 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego."

Odpowiedź:

TAK.

powinno bvć:

Odpowiedź:

NlE.

2. odpowiedzi na zapytania:

Pvtanie:

"Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia rata odsetkowa zostanie spĘcona razem z ratą
kapitałowąw dniu 30,12.2022," 

:

Odpowiedź:

TAK.

Pvtanie:

"W nawiązaniu do usf. 3 pkt. 3.1 ppkt. 3.1.2 Specyfikacji tstotnych Warunlńw
ZamÓwienia, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uruchomienie
kredYtu następowało w dowotnych transzach zgodnie ze złożoną dyspozycją
Zamawiającego w terminie do dnia 31,12.2018?

W Przypadku negatywnej odpowiedzi. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane ust. 3 pkt.
3.1 PPkL 3.1,2. Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia itośó oraz kwoty
uruchomienia transz są wiążące i Zamawiający nie przewiduje zmiany kvvot i liczby
uruchamianych transz tj. większa liczba transz, zmiana kwot np. zwiększanie jednej
transzy, zm n iej sza n ie d rug iej? "
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Odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody aby uruchomienie kredytu następowało w dowolnych

transzach zgodnie ze złożonądyspoźyclą Zamawiającego w terminie do dnia 31,12,2018,

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie,

odpowiedziwrazzesprostowaniemtreści'p""yfi!1.]:,-'o:l:"nwarunków
zamówienia, określanej dalej jako siwz, wprowadzone niniejszym pismem, stanowią

integralną częśc siwz i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o

udzielenie przedmiotowego zamówienia publicinego, ponadto ww, odpowiedzi wraz ze

sprostowaniemzostałoopublikowane22.08,2018r.nastronieinternetowejZamawiającego,
tj. www,oolina,pl, na ktore.i znajduje .lę ogło,,"nie o zamówieniu, siwz wraz zzałącznikami,

Wzwiązkuzpowyższymoferencisąobowiązani,douwzględnieniaww'odpowiedzi
i sprostowania do uo)i"rony"ń odpowied ziZamawialącego, podczas sporządzania ofeń,

ZamieszczononastronieinternetowejZamawiającego:www.golina.pl

Zap.Bulgrffiza Goliny,/Y
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Janifua.Ą/amczewską
Skirbhik Goliny
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