
Gostynin, dnia 9.04.2020 r. 
 
 
 
ZP. 271.1.1.2020 
 
 

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  
 

oraz  
 

ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA, 
 

ZMIANA   TREŚCI   OGŁOSZENIA,  
 

PRZEDŁUŻENIE   TERMINU   SKADANIA   OFERT 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa 
długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych  
kredytów oraz sfinansowanie deficytu  budżetu Gminy Miasta Gostynina 

 

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 4a i 6 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w 
niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz informuje o zmianie treści SIWZ, zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w dniu 2.04.2020 r. oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 1000. 
 

1) Odpowiedzi na pytania: 

 
Pytanie nr 1 
Czy pierwsza spłata odsetek płatna  ostatniego dnia miesiąca kwartału, w którym kredyt/transza zostanie 
uruchomiony? 
 

Odpowiedź  
Tak. 

 
Pytanie nr 2 
Zaangażowanie wobec  banków i instytucji finansowych (kredyty, gwarancje i  poręczenia udzielone za 
JST, inne formy zaangażowania). Okres transakcji, terminy spłaty, wysokość oprocentowania. 
 
Odpowiedź  

Powyższe informacje zawierają załączniki 46 i 47 do SIWZ. Ponieważ w pliku tabele zostały 
podzielone co mogło utrudnić ich odczytanie zamieszczono je ponownie. 

 
Pytanie nr 3 
Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB-Z za 2019 r. i za 2018  (Załącznik Nr 37 i 31 - nie jest tym 
sprawozdaniem) 
 

Odpowiedź  
Sprawozdanie zostały udostępnione. 
 

Pytanie nr 4 
Prosimy o załączenie zaświadczeń NIP i REGON. 



 

Odpowiedź  
Załączniki numer 50 i 51 (zaświadczenie NIP i REGON) zostały aktywowane. 

 
Pytanie nr 5 
Prosimy o podanie wartości mienia komunalnego wg ostatniej informacji. 
 

Odpowiedź  
Informacje o wartości mienia komunalnego zostały udostępnione w załączniku numer 53. 

 
2) W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert w 

niniejszym postępowaniu do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 1000 oraz termin otwarcia ofert na 
dzień 21 kwietnia 2020 r. o godz. 1030 

 
3) W związku z dopuszczeniem możliwości składania ofert w niniejszym postępowaniu również w 

formie elektronicznej Zamawiający wprowadził zmiany w treści SIWZ. Wszelkie zmiany w treści 
SIWZ zostały oznaczone kolorem czerwonym i pogrubione.  

 
4) Zamawiający dostosował do wprowadzonych zmian ogłoszenia dotyczących niniejszego 

zamówienia opublikowane:  
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

2) na stronie internetowej Zamawiającego, 

3) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

 
 
 
 
 
                                                                                             Z A T W I E R D Z A M: 
                                                                                BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 
                                                                                               Paweł Witold Kalinowski 
 
                                                                                               Gostynin dn. 09.04.2020 r. 
 


