Kowalewo Pom., 09-07-2013r.
Fn. 271.1.4.2013r.

Wg rozdzielnika
===========================

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
8.402.581 zł z dopuszczalnością udziału środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim.
Gmina Kowalewo Pomorskie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych
pytań:

1. Pytanie oferenta:
Czy Zamawiający potwierdza, że weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu będzie
opatrzony kontrasygnatą skarbnika?
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie potwierdza, że weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie
kredytu będzie opatrzony kontrasygnatą skarbnika.
2. Pytanie oferenta:
Czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy Oferty dokumentację technicznobudowlaną dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim", a w szczególności: projektu budowlanego, prawomocnego pozwolenia na
budowę, dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której
realizowana jest kredytowana inwestycja (aktualny odpis KW), kosztorys inwestycji,
harmonogram rzeczowo - finansowy, umowy z wykonawcami, umowa z Inspektorem
Nadzoru, dokumenty potwierdzające zbilansowanie środków finansowych na realizację
inwestycji (np. zestawienie opłaconych faktur, źródła środków planowanych do poniesienia,
umowy lub promesy dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania), atesty (np. aprobaty
techniczne, deklaracje zgodności / dotyczące urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do
realizacji inwestycji)?
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że udostępni Wykonawcy Oferty dokumentację
techniczno-budowlaną dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni w
Kowalewie Pomorskim", a w szczególności: projektu budowlanego, prawomocnego
pozwolenia na budowę (zam. na stronie bip), dokument stwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest kredytowana inwestycja; kosztorys
inwestycji; harmonogram rzeczowo – finansowy; umowy z wykonawcami; umowa z
Inspektorem Nadzoru; dokumenty potwierdzające zbilansowanie środków finansowych na
realizację inwestycji (np. zestawienie opłaconych faktur, źródła środków planowanych do
poniesienia, umowy lub promesy dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania); po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu wglądu w dokumentację z Zamawiającym z co najmniej
5 dniowym wyprzedzeniem.
3. Pytanie oferenta:
Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjąć spłatę odsetek od kredytu
w ostatnim dniu każdego miesiąca?
Odpowiedź:

Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 3.4 spłaty odsetek dokonywane będą w ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia
każdego miesiąca. W przypadku, gdy data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy.
Ponadto informujemy, że:
− zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS będzie przedstawione przed
podpisaniem umowy kredytowej,
− zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego będzie
przedstawione przed podpisaniem umowy kredytowej,
− opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu długoterminowego została zamieszczona
na stronie bip Urzędu Miejskiego w dniu 08-07-2013r.
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