Wadowice Górne: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU
BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 6.000.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 282166 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1:
Proszę o podanie przeznaczenia kredytu.
Odpowiedź:
Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010
rok.

Pytanie 2:
Jakich dodatkowych kosztów dotyczy zapis pkt. II ppkt.6.
Odpowiedź:
Zapis dotyczy dodatkowych kosztów, np. sporządzenia umowy kredytu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: tiret 9 z istotnych postanowień
umowy.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: tiret 9 z istotnych postanowień
umowy.

Pytanie 4:
Proszę o podanie wymaganych do przedłożenia dokumentów dotyczących Wykonawcy
(brak spójności pomiędzy SIWZ (pkt. III ppkt. 2.) a ogłoszeniem o zamówieniach (pkt. III
ppkt. 4.1 – 4.2)
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ:
- ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze – stanowiącym
załącznik Nr 1 do SIWZ
- oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego
w zakresie objętym zamówieniem,

oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2
do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy
wszystkich wspólników).
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pytanie 5:
Czy Wójt i Skarbnik Gminy podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź:
Tak, Wójt i Skarbnik Gminy podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 6:
Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?
Odpowiedź:
Tak, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.

Pytanie 7:
Proszę o sprecyzowanie spłaty kredytu (brak spójności pomiędzy SIWZ pkt. II ppkt. 2 a
załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. 4).
Odpowiedź:
Kredyt będzie spłacany w 20 ratach kapitałowo – odsetkowych, płatnych kwartalnie
ostatniego dnia roboczego kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału
2011 roku, ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego kończącego IV kwartał 2015
roku. Ponadto na koniec IV kwartału 2010 roku płatne odsetki od dnia uruchomienia
kredytu do 31.12.2010 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
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