
Karlino, dnia 2.08.2018r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.29.2018.DP - „udzielenie kredytu 
długoterminowego dla Gminy Karlino”. 
 

Gmina Karlino, jako zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść 
zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ: 

 
Pytanie 1: 
Czy zgodnie z pkt 20 rozdziału XVI SIWZ Zamawiający potwierdza, że oświadczenie o którym mowa, dotyczy 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego i pokryje koszty jego 
wystawienia? 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji roszczeń wykonawcy wynikających 
z umowy, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 20 SIWZ, nie zostanie złożone w formie aktu notarialnego oraz 
że zamawiający nie pokryje kosztów jego wystawienia. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy dot. kredytu została zawarta klauzula „Stopa 
procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że 
stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść rozdziału XVI SIWZ - po pkt 23 
dodaje się pkt 24 w brzmieniu: 
„24. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża wykonawcy, jak również nie może być 
niższa niż zero.”. 
 
Pytanie 3: 
Jednocześnie wnioskujemy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 13.08.2018r. 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem 
art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na kolejne przesunięcie terminu składania ofert. 
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