Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Termin wpływu wniosku

18 września 2020 r.

Zamawiający

Gmina Strzelce Opolskie

Nazwa zamówienia

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych

Znak sprawy

ZP.271.1.9.2020

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawa PZP).

Wniosek 23
Zgodnie z zapisem Projektu Umowy „Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że
termin ten zostanie zachowany, o ile spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Strony przyjmują, że
sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy.” Czy wobec odpowiedzi na pyt. 3 spłata ma następować w każdy
ostatni roboczy dzień mca?
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4 projektu umowy, cyt.
„Raty kredytowe będą spłacane przez Kredytobiorcę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, przy czym pierwsza rata
zostanie spłacona nie później niż 31 stycznia 2021 roku, natomiast ostatnia rata zostanie spłacona najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2030 roku. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin
ten zostanie zachowany, o ile spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Strony przyjmują, że
sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy”. Zapis dotyczy wszystkich rat.
Wniosek 3 z dnia 16-09-2020 – Korekta wyjaśnień!
Wnosimy o zgodę na korektę okresu karencji w spłacie kredytu: w dniu 30.01.2021r. (w dniu poprzedzającym spłatę
pierwszej raty kapitałowej) a nie 31.01.2021r
Dokonuje się zmiany wyjaśnień udzielonych w dniu 17 września b.r. na wniosek nr 3. Zamawiający po ponownej
analizie poruszonej we wniosku kwestii wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt. 5.8 Część II SIWZ (Opis przedmiotu
zamówienia) oraz § 3 ust. 4 projektu umowy, jeżeli termin spłaty raty kapitałowej przypada na dzień ustawowo
wolny od pracy (przy czym przyjmuje, że sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy) to uważa się, że termin ten
zostanie zachowany, o ile spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Zatem w przypadku
pierwszej raty kapitałowej termin jej spłaty nastąpi nie później niż 1 lutego 2021 roku.

Jednocześnie informuje się, w związku z wnioskiem nr 22 z dnia 16 września b. r., że Gmina Strzelce Opolskie otrzymał
już opinię RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Uchwała Nr 312/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 17 września 2020 r. nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. [opinia pozytywna], została w dniu dzisiejszym udostępniona na stronie BIP,
pod adresem: http://bip.strzelceopolskie.pl/download/7488.html.

1

