
 
 
 
 

Opatówek, dnia 6 grudnia 2018 r. 

Zp.In.271.26.2018 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ UZUPEŁNIENIE NR 1  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 
 
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN  
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wydatków 
inwestycyjnych  

 
Gmina Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
W związku z powyższym Gmina Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela 
odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1: 
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN  przeznaczonego na sfinansowanie 
planowanego deficytu oraz wydatków inwestycyjnych", zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 14.12.2018r. 
Prośba nasza wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych 
materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem atrakcyjnej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.12.2018 r. 
 
Pytanie 2: 
Bank.... zwraca się z pytaniem, czy przewidujecie Państwo termin wydłużenia składania 
ofert? (aktualny: 10.12.2018 r.) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 14.12.2018 r. 
 
 
W związku z powyższym Gmina Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany  

do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 2 ppkt 2.8 zapis:  

"Oferta na:  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 
4.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu 
oraz wydatków inwestycyjnych. Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2018 
roku godz. 10:00". 
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zmienia się na: 

"Oferta na:  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 
4.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu 
oraz wydatków inwestycyjnych. Nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2018 
roku godz. 10:00". 

2) W pkt 9 ppkt 9.2 zapis:  

"Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2018 roku o godz. 9:45." 

zmienia się na:  

"Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 roku o godz. 9:45." 

3) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

zmienia się na:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
                                                                                                                                         Burmistrz Gminy Opatówek                                                                                                     

                                                                                                                                           /-/ Sebastian Wardęcki 


