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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej
Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym
skutkiem COVID-19
Gmina Miejska Przemyśl na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.
Pytanie Nr 1.
Prośba o przesłanie opinii RIO o możliwości spłaty przez Gminę kredytu w kwocie 5,5 MPLN.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający odpowiedź na powyższe pytanie zawarł w WYJAŚNIENIU TREŚCI SIWZ 1 - odpowiedź
na pytanie nr 1.
Pytanie Nr 2.
Prośba o przesłanie opinii o spłacie zobowiązań TBS (w związku z poręczeniem kredytu udzielonego
dla TBS przez BGK i Getin Noble Bank).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że TBS spłaca zobowiązania terminowo, w związku z czym Gmina Miejska
Przemyśl nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
Pytanie Nr 3.
Prośba o akceptację zapisu dotyczącego możliwości zamieszczenia w umowie kredytowej zastrzeżenia,
że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym
postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
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