Mogilno, dnia 13.05.2022 r.
WFE.271.10.1.2.2022.WFI
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 1 900 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. na finansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz
z infrastrukturą”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.
Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania
źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Pytanie 1
W

nawiązaniu

do

postepowania

Nr:

WFE.271.10.2022.WFI

pod

nazwą

„Udzielenie

kredytu

długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. na
finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z
infrastrukturą””, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy Zamawiający usunie z SWZ z rozdziału IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 8 zapisu o treści: „Zamawiający podpisze oświadczenie o
poddaniu się egzekucji".
Odpowiedź:
Zamawiający informuje o wykreśleniu z SWZ zapisu „Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się
egzekucji”. W związku z powyższym:
Rozdział IV ust. 8 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca (Bank)
nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu.”
oraz
Rozdział XXII ust. 2 pkt 13) SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca (Bank)
nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu.”
Pytanie 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza.
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Odpowiedź:
Wypełniony formularz Zał. 4 Informacje o JST w załączeniu do odpowiedzi.
Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, czy weksel wraz z deklaracją wekslową stanowiące
zabezpieczenie przedmiotowego kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
Odpowiedź:
Tak, weksel wraz z deklaracją wekslową, stanowiące zabezpieczenie przedmiotowego kredytu, będą
opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy
Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy jako datę wypłaty kredytu, dla obliczenia ceny
oferty, należy przyjąć datę 01.07.2022 r.
Odpowiedź:
Tak, należy przyjąć datę 01.07.2022 r.
Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:
– Rb-Z za IV kwartał 2021 r.,
– Rb-NDS za IV kwartał 2021 r.,
– Rb-N za IV kwartał 2021 r.
Odpowiedź:
Dokumenty w załączeniu do odpowiedzi.

Burmistrz Mogilna
/Leszek Duszyński/
Kierownik Zamawiającego

K.P.
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