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Brzeźnio, dn. 23.07.2012r. 

 
 

 

Nz. R.271.8.2012 

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł 

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania, które 

wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 20 lipca 2012 roku. 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na kwotę 2 402 520 zł, przesłanych pytań w dniu 

17.07.2012r. oraz zamieszczeniu na BIP niepełnych odpowiedzi Gminy z dnia 19.07.2012 r. 

zwracamy się z ponowną prośbą o: 

 

1. Wypełnienie załącznika nr 2 dla każdej z inwestycji, która będzie finansowana częścią 

kredytu przeznaczoną na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałą 

XIX/106/2012. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że kredyt zaciągany jest na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżet 

gminy w 2012 roku. 

Aktualny wykaz wszystkich wydatków majątkowych, a więc i planowanych inwestycji w 2012 

roku znajduje się w tabeli nr 2a do Uchwały RG Nr XX/109/2012 z dnia 20.06.2012 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dołączonej do SIWZ. 

 

2. Przesłanie lub umieszczenie w BIP dokumentów: 

a) Powołujących Wójta i Skarbnika Gminy, 

b) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON dla JST, 

c) Uchwała Rady Gminy w sprawie WPF, 

d) Wszystkie zmiany budżetu w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012r. 

 

W związku z niepełną odpowiedzią na zadane pytania zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01 sierpnia 2012r. 

 

 

Odpowiedź:  

Ad. 2a), 2b)  

Zamawiający informuje, że podtrzymuje odpowiedź  udzieloną  dnia 19 lipca b.r.: 

- dokumenty Powołujące Wójta i Skarbnika Gminy, 
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- zaświadczenie o nadaniu nr REGON dla JST, 

zostaną przedstawione wybranemu wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

 

Ad. c) 

Uchwała Rady Gminy Brzeźnio Nr XX/110/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na  lata 2012 – 2018 

została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi w dniu 19 lipca 2012r. Dane zawarte w załącznikach do uchwały przedstawione są 

narastająco. 

 

Ad. d) 

W dołączonej do SIWZ uchwale RG Nr XX/109/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok  dane w tabelach przedstawione są 

narastająco (szczegółowa tabela dochodów i wydatków budżetu została dołączona jako 

uzupełnienie  uchwały).  

Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły do niego nie widzi powodu przesuwania 

terminu składania ofert. 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz.R.271.8.2012 na zadanie pn.: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca 

się do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania 

zawiadomienia. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia poprzez odesłanie  

jednej strony otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne wezwanie 

dnia ……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Dorota Kubiak 

                     Kierownik Zamawiającego 


