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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  usługę  udzielenia
poŜyczki finansowej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o sprecyzowanie zapisów w punkcie 16.5. oraz 16.9 SIWZ.
W punkcie 16.5. napisano, iŜ odsetki od danej transzy będą  płatne w 6 miesięcznych równych
ratach oraz jednocześnie w punkcie 16.9. Zamawiający zastrzegł, Ŝe odsetki mają być naliczane za
okres na jaki została faktycznie udzielona dana transza (rzeczywista liczba dni).

Z  uwagi na nierówna liczbę  dni w miesiącach - prosimy o dokonanie właściwych zmian
w SIWZ.

ODP.:  Odsetki  od  danej  transzy  będą  płatne  w  6  miesięcznych  ratach,  naliczonych
proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów punktu 16.5 SIWZ,
który  otrzymuje  brzmienie:”Spłata  odsetek  od  przekazanej  transzy  poŜyczki  następować
będzie  w  6  miesięcznych  ratach,  naliczonych  proporcjonalnie  do  liczby  dni  w  danym
miesiącu,  płatnych  na  koniec  miesiąca,  począwszy  od  końca  miesiąca  następującego  po
miesiącu w którym została wydana dana transza poŜyczki”.
Na podstawie art. 38 ust.6 Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert. Nowym terminem
składania ofert jest dzień  22 czerwca 2010 roku do godz. 9.00  ,  zaś  terminem otwarcia
ofert jest dzień 22       czerwca 2010 roku      , godz. 09:30.  

Pytanie 2.
Prosimy o odpowiedź  czy Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty jednego z Wykonawców
zawrze   umowę    poŜyczki    na  wzorze   umowy   przedstawionym   przez  Wykonawcę
z uwzględnieniem zapisów rozdziału 16 SIWZ (istotne dla stron postanowienia umowy).

ODP.: Nie, Zamawiający przygotuje wzór umowy.

Pytanie 3.
Wykonawca  prosi  o  wyjaśnienie  zapisu  pkt  11.2.3.  SIWZ w którym  mowa jest  o „okresach
gwarancji (...) zawartych w ofertach". Udzielanie gwarancji nie dotyczy zamówień o udzielenie
poŜyczki,   tym  bardziej   Ŝe  Zamawiający,   zgodnie   z  zapisami  SIWZ,   nie   zobowiązał
Wykonawców do wniesienia wadium ani zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

ODP.: Zapisy pkt 11.2.3 odnoszą się do art. 86 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
określającego zakres informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Zamawiający kaŜdorazowo
dokonując otwarcia ofert podaje informacje dotyczące otwieranych ofert określone w załączniku
nr 1 do SIWZ, zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia. Postanowienia pkt 11.2.3. SIWZ
nie wprowadzają Ŝadnych dodatkowych wymagań w stosunku do Wykonawców.


