
Brańszczyk, dnia 27.11.2018 r.  
 
RB.I.271.3.2018 
     

 Wykonawcy wszyscy 
 

 
 Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II  45, 07-221 Brańszczyk, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, dotyczącym postępowania  na 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  3 000 000,00zł 

przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2018 

roku  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” w 

ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia publicznego,  zamieszczonym na 

Portalu  Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 650432 - N- 2018 data   zamieszczenia   

20.11.2018 r. w odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnia: 

 

1. Odpowiedz na pytanie czy Skarbnik Gminy udzieli kontrasygnaty na umowie kredytu, 
wekslu in blanco i deklaracji wekslowej? 
Odpowiedź 
Skarbnik Gminy udzieli kontrasygnaty na umowie kredytu, wekslu in blanco i deklaracji 
wekslowej. 
 
2. Przedłożenie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. 
Odpowiedź 
Przedkłada się opinię RIO – uchwała Nr Os.410.2018 z dnia 21-11-2018 r. 
 
3. Przedłożenie dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST. 
Odpowiedź 
Przedkłada się dokument o wyborze organu wykonawczego – zaświadczenie  z dnia 31-10-
2018r. Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta Gminy Brańszczyk. 
 
4. Podanie konkretnej daty na jaką będą spłacane  raty kredytu i jaką należy przyjąć w 
załączniku nr 1A  kolumna 1. 
Odpowiedź 
Datą  na jaką będą spłacane  raty kredytu w załączniku nr 1A  kolumna 1 -  to dzień             
30 czerwca danego roku. Powyższa zmiana została w wprowadzona w załączniku nr 1A, 
dot. wyliczenia odsetek, który po zmianie przedkłada się przy niniejszym piśmie. 
 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby I rata odsetek była zapłacona w dn.  31 grudnia 
2018 r.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę aby I rata odsetek była zapłacona w dn.  31 grudnia 2018 r. 
Powyższa zmiana została w wprowadzona w załączniku nr 1A dot. wyliczenia odsetek, który 
po zmianie przedkłada się przy niniejszym piśmie. 
 

Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści 
SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Kierownik Zamawiającego 

Wójt Gminy Brańszczyk 

prof. dr hab. Wiesław Przybylski 



 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Opinia  RIO – uchwała Nr Os.410.2018 z dnia 21-11-2018 r. 
- Zaświadczenie  z dnia 31-10-2018r. Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta Gminy 
Brańszczyk. 
- Wyliczenie odsetek - zmieniony załącznik nr 1A. 
 
 


