Kąty Wrocławskie, 02.08.2011
Znak sprawy 341/36/11

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w
północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II”
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2010r. Nr
113 poz. 759 ze zm. – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.
Pytanie 1) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów i informacji;
1) Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów. W przypadku ich braku prosimy o
potwierdzenie, że pozytywna opinia zostanie opublikowana na BIP Kąty Wrocławskie przed
terminem składania ofert. Jednocześnie przypominamy, ze obowiązek uzyskania opinii RIO
wynika z ustawy o finansach publicznych z art.91 ust.2.
Odp.1) RIO wyraziło opinię o możliwości spłaty kredytów w uchwale nr V/20/2011 z dnia 04.02.2011 r.
(w załączeniu).
2) Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę
na udzielenie Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, ze nie wpłynie to na
warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostają zgodne z SIWZ i ofertą. Fakt finansowania
całości lub części kredytu nie spowoduje zmian strony umowy kredytu.
Odp.2) Nie.
Jednocześnie, działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
do ww. zamówienia:
1. § 15 projektu umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją
wekslową
2. Dokument związany z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1
stanowi integralną część umowy.
W załączeniu nowy, obowiązujący druk projektu umowy
2. Zmienia się zapis pkt.3.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

3.3. Kredyt będzie udostępniony w trzech równych transzach
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

