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INFORMACJA  
dla Wykonawców NR 4 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
   
Pytanie 1:  

W związku z występującymi niejasnościami zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dotyczącej ww. postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego zapisu treści: 
„Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2 860 000,00 PLN (załącznik Nr 4 do niniejszej 
specyfikacji)”, który to zapis znajduje się w tabeli określającej jakie dokumenty musi zawierać oferta (punkt 
12 SIWZ ppkt. 12.1). 

Z powyższego zapisu wynika, iż jednym z załączników jaki musi zawierać oferta jest załącznik nr 4 
do SIWZ, tj. Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego w związku z tym prosimy o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Pośród załączników dołączonych do SIWZ nie ma załącznika nr 4. Jest dokument oznaczony 
jako załącznik nr 8 nie występujący w SIWZ, którego treść odpowiada harmonogramowi spłat 
kredytu. Prosimy o odpowiedź czy załącznik nr 8 jest w istocie załącznikiem nr 4. Jeśli tak to 
prosimy o zmianę nazwy załącznika obecnie nr 8. 

2. W przypadku gdyby obecny załącznik nr 8 okazał się załącznikiem nr 4 do SIWZ prosimy o 
wyjaśnienie jego treści w części dotyczącej „Plan spłaty odsetek”. Prosimy o wyjaśnienie w jakim 
celu w tej części załącznika podano kwoty odsetek naliczone od kwoty kredytu? W przypadku 
gdyby załącznik ten miałby być załączony do oferty musiałby być podpisany przez osoby 
reprezentujące oferenta, a tym samym dane podane w tym załączniku zostałyby zaakceptowane 
przez oferenta. Tak więc mogłaby wyniknąć różnica pomiędzy załącznikiem nr 1 do SIWZ a 
załącznikiem nr 4 (obecnie nr 8). 

 
Odpowiedź: Odpowiedzi na powyższe pytania zostały zawarte w Informacji dla Wykonawców Nr 3 z dnia 
29.10.2013 r. 
 
 
Ponadto Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi w załączniku nr 1 do informacji dla 
wykonawców nr 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część Informacji dla wykonawców nr 4: 
 

1. Pytanie i odpowiedzi (Załącznik nr 1 do informacji dla wykonawców nr 4) 
 


