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Sułów, dnia 14 grudnia 2022 r. 

Znak sprawy: RR.271.41.2022    

 

-wszyscy Wykonawcy postępowania– 

 

A. dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym pn. „Udzielenie i obsługa 

kredytu długoterminowego w wysokości 1.730.466,89 zł.” 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

Zamawiający: Gmina Sułów przekazuje treść zapytania dotyczącego 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 

Pytania z dnia 14.12.2022 r. 

 

Pytanie 1 

Prosimy  o wyjaśnienie i doprecyzowanie warunków zamówienia ogłoszonego na 

platformie e- Zamówienia nr 2022/BZP 00492058/01 z dnia 13.12.2022  o 

udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.730.466,89zł.; 

 zawartych w Rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

pkt 1: „Kredyt będzie zaciągnięty ……. nie później niż do 30 grudnia 2022r….”) 

pkt 3: „ Spłata kapitału kredytu w 20 ratach kwartalnych do 31 marca, 30 czerwca, 

30 września i 31grudnia każdego roku, w latach 2023-2028 (z wyjątkiem roku 

2025).” 

pkt 4: „Okres kredytowania: 6 lat.” 

Biorąc pod uwagę określoną w pkt 1 najpóźniejszą datę zaciągnięcia kredytu, 

termin spłaty końcowej kwartalnej raty kapitału przypadającej (zgodnie z pkt 3) 

na dzień 31.12.2028r. wykracza poza okres kredytowania przewidziany w pkt 4 

SWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dokonuje doprecyzowania w następujący sposób: 

Rozdział 3 pkt. 4) SWZ Okres kredytowania: 6 lat i 1 dzień. 

Pytanie 2 
Prosimy  o wyjaśnienie i doprecyzowanie warunków zamówienia ogłoszonego na 
platformie e- Zamówienia nr 2022/BZP 00492058/01 z dnia 13.12.2022  o 
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.730.466,89zł.; 
 zawartych w Rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
pkt 9: „… Dla przygotowania ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stopę 

procentową (bazową) -WIBOR 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzający 

złożenie oferty tj. 07.12.2022 r.” 
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Sprzeczność wskazanych dat wartości stopy bazowej (procentowej), którą 

wykonawca powinien przyjąć w celu przygotowania oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dokonuje doprecyzowania w następujący sposób: 

Rozdział 3. pkt 9) SWZ. Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o 

zmienną stawkę WIBOR 3M i powiększona, w całym okresie obowiązywania 

umowy, o stałą marżę Banku (do dwóch miejsc po przecinku). Dla przygotowania 

ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stopę procentową (bazową) -WIBOR 

3M na dzień 07.12.2022 r. 

 

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 
 

C. Powyższe wyjaśnienia nie obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu 

składania ofert, tym samym, nie ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 16 i 17 SWZ, a mianowicie:   

 

Termin składania ofert: 21.12.2022 r. godz. 10.00 

 

Termin otwarcia ofert: 21.12.2022 r.  godz. 11.30 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.01.2023 r. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu nr 2022/BZP 00492058/01 z dnia 13-12-2022 

 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

       Wójt Gminy 

                                              /-/ Leon Bulak 

 

 

 

 
 


