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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 1.500.000 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie
Nr ogłoszenia 326849 - 2010
WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.11.2010 r. wpłynął wniosek
o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie długoterminowego
kredytu bankowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Kowalewo Pomorskie, dotyczący przedstawienia informacji w nawiązaniu do projektu
umowy stanowiącego załącznik do SIWZ:
1.
Co Zamawiający rozumie przez zmianę terminu realizacji zamówienia?
2.
Czy ostateczna data spłaty kredytu może ulec zmianie, a jeśli tak to w jakich przypadkach?
Odpowiedzi:
1.
W ogłoszeniu - Sekcja IV.3 - ZMIANA UMOWY - Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie warunków zmian, lit. "a" zapisano: "Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie
Zamawiającego".
Zamawiający ma na uwadze zmianę terminu postawienia do dyspozycji kredytu,
określonego na dzień 15 grudnia 2010 r. Istotnymi okolicznościami mogą być w
szczególności zmiany w realizacji dochodów oraz planowanych przychodach i wydatkach
Gminy. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić nie później niż do 31 grudnia
2010 r., co wynika z Zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z
dnia 16 listopada 2010 r., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/78zarzadzenie_126_10.pdf
2.
Ostateczna data spłaty kredytu może ulec zmianie, tj. Zamawiający zastrzega sobie
przedterminową spłatę kredytu w całości lub w części. Ewentualna spłata nastąpi po
zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z trzydniowym
wyprzedzeniem. Zamawiający nie przewiduje późniejszej spłaty kredytu, niż określono w
ogłoszeniu oraz SIWZ.
Wcześniejsza spłata kredytu może nastąpić w przypadku osiągnięcia wyższych dochodów i
przychodów, bądź niższego poziomu realizacji wydatków, niż obecnie zakłada się.
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