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Słupsk, dnia 26.03.2007r. 

 
 
Dotyczy: postępowania na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego  

w wysokości 7.740.000,00 EUR oraz udzielenie i obsługę  kredytu obrotowego 
średnioterminowego z limitem do wysokości 3.500.000,00  PLN - nr referencyjny 
02/PN/JRP/2007 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” informujemy Państwa,  
Ŝe do Zamawiającego wpłynęły, od Wykonawców, prośby o wyjaśnienie SIWZ o treści: 
 
 
Pytanie nr 1:  
„ Dotyczy formy przygotowania oferty Punkt 7 pkt 7.4 SIWZ. 
   Czy w przypadku złoŜenia oferty na wszystkie cztery części zamówienia Wykonawca 
moŜe zastosować następującą formę  sporządzenia OFERTY PRZETARGOWEJ - 
   - Sporządzone dla kaŜdej części formularze ofertowe, formularze cenowe i 
harmonogramy spłat kredytów i jeden wspólny zestaw dokumentów wymienionych  
w punkcie 3 SIWZ wraz ze spisem dokumentów złoŜyć w jednej kopercie ?      
   - Czy teŜ dla kaŜdej części zamówienia neleŜy sporządzić oddzielną ofertę ( formularz 
ofertowy, formularz cenowy, harmonogram spłaty ) z zestawem dokumentów ( Punkt 3 
SIWZ ) w oddzielnych czterech kopertach ?”  
Odp. Zamawiającego:  

Tak, Zamawiający dopuszcza złoŜenie jednego wspólnego zestawu dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 3 SIWZ 
w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niŜ jedną część.  
 

Pytanie nr 2: 
„Dotyczy wzorów załączników nr 2 - FORMULARZ CENOWY - CZ ĘŚĆ i I CZĘŚĆ II 
 
   W wyŜej wymienionych formularzach występuje niezgodność określenia w tytule 
okresu kredytowania z okresem kredytowania podanym w komentarzu do formularza 
oraz w warunkach SIWZ. 
   Czy samodzielnie moŜemy dokonać poprawienia tytułów w/w formularzy.” 
Odp. Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wymaga by w Formularzu Cenowym do Części I i III (załącznik nr 2) 
Wykonawca wpisał „ na okres od 14.05.2007r. do 31.12.2020r.” zgodnie z zapisami 
SIWZ. 

 
Pytanie nr 3: 
„Dotyczy punktu 1.5 ( punkt 1 SIWZ ) w CZĘŚĆ I,II,III. 
   Pytanie dotyczy rachunków pomocniczych otwartch w banku Wykonawcy. 
   Czy to będą trzy rachunku oddzielne dla kaŜdedo kredytu , czy jeden wspólny. 
   Czy Zamawiający dopuszcza opłatę za prowadzenie tych rachunków ?” 
Odp. Zamawiającego: 
 Zamawiający nie dopuszcza otwarcia wspólnego rachunku dla  kilku  części. 
 Zamawiający dopuszcza opłatę za prowadzenie rachunków. 

 
   Z powaŜaniem: 


