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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
      

 
 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kredyt długoterminowy do 
kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii 
Europejskiej – „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej Gminy Byczyna” 
oraz „Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów 
realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice”. 
 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania o następującej treści: 

 
1. Jaka jest aktualna stopa bezrobocia na terenie Gminy? 
2. Jaka jest aktualna wartość mienia komunalnego? 
3. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na przedłoŜenie n/w dokumentów w przypadku wyboru oferty naszego banku: 

− Umowy nr RPOP.04.03.00-16-043/10/00 o dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacji, 

− Kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego dot. kanalizacji sanitarnej (druk  
w załączeniu), 

− Dokumentacji inwestorskiej zadań inwestycyjnych (np. umowy z wykonawcami, wydane pozwolenia 
administracyjno-budowlane, projekty budowlane, faktury, protokoły zakończenia inwestycji itp.) 

− Umowa na odbiór ścieków – jeśli dotyczy, 

− Zaświadczenia o nie zaleganiu wobec US oraz ZUS a takŜe opinie bankowe? 
4. Z uwagi na to, Ŝe wykorzystanie kredytu ma nastąpić w formie przelewu na rachunek bieŜący Zamawiającego, czy 

Zamawiający wyraŜa zgodę na rozliczenie wypłaconego kredytu poprzez przedstawienie bankowi opłaconych 
faktur, a rozliczenie ostatniej transzy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia jego wypłaty? 

 
Odpowiedzi: 
 
Ad 1. Dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. 
Ad 2. Wartość mienia komunalnego: 58.045.794,63 zł., udziały w spółce: 4.659.000,00. 
Ad 3. Tak (za wyjątkiem umowy na odbiór ścieków), tyle Ŝe Zamawiający przedłoŜy własny harmonogram rzeczowo-

finansowe.  

Ad 4.Kredyt będzie wykorzystany przez Zamawiającego na finansowanie a nie refinansowanie naleŜności  
z tytułu inwestycji. W związku z tym Zamawiający nie ma moŜliwości przedstawienia bankowi 
opłaconych faktur, poniewaŜ faktury za wykonane roboty będą regulowane z otrzymanego kredytu. 

 
Aszch/  


