
Radzyń Chełmiński, 10 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK-341-8/10

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy  
Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI 
ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

               Kierownik Zamawiającego działając  w oparciu o art.  38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień  
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do 
treści SIWZ:

Dnia 5 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – udzielenie długoterminowego kredytu w  
wysokości 3.200.000 zł
Jako zainteresowani przystąpieniem do przetargu j.w. uprzejmie prosimy o wyjaśnienie:
1/. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zakresie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego Bank  
zastosował  formułę  jaka  obowiązuje  w  banku,  tj.  1,5  x  odsetki  ustawowe,  naliczane  za  każdy  dzień  
występowania zadłużenia przeterminowanego”?

WYJAŚNIENIA
Ad. 1. Zamawiający zaakceptuje w/w zapisy w umowie jak również i poprzednio zaakceptowane w 
wyjaśnieniach propozycje rozwiązań. 

Dnia 6 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000 zł, 
„…… w związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego przetargu prosi o przedstawienie  
następujących dokumentów:
1. Sprawozdanie Rb-N,Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za 2008 rok,
2. Opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,
3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008 i 2009 rok,
4. Opinię RIO o projekcie budżetu za rok 2010,
5. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i/lub organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, nr  

REGON i NIP)
6. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie,  

miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
7. Aktualne zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Jednocześnie ……… prosi o informację:
8. Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie harmonogramu spłat z zastosowaniem 83 równych rat  

miesięcznych po 38.095,24 zł oraz ostatniej raty wyrównującej wynoszącej 38.095,08 zł?
9. Czy deklarowane przez Zamawiającego zabezpieczenie w formie weksla In blanco zostanie podpisane  

przez Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika?
WYJAŚNIENIA

Ad. 1-7. Zamawiający na wniosek wykonawcy przesyła w/w dokumenty.
Ad. 8.  Zamawiający dopuszcza w/w modyfikację harmonogramu spłat.
Ad. 9. Zabezpieczenie w formie weksla In blanco zostanie podpisane przez Burmistrza przy kontrasygnacie  
Skarbnika.
 


