
 

 
Złotów, dnia 26.08.2019 r. 

ZP.271.03.2019.U                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                            Wszyscy Wykonawcy 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu 

bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Złotów oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.                

         

            Zamawiający informuje, że w prowadzonym  postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła 

zapytania oraz odpowiedzi. 

           Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone 

Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazlotow.pl, które 

prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako 

modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Pytanie wykonawcy: 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 09.09.2019 r. do godz. 11:00 i odpowiednio 

zmodyfikował SIWZ oraz Ogłoszenie o zamówieniu. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

 

 

 

 

http://www.bip.gminazlotow.pl/


 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

a) Tak. 

b) Tak 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Kwota należności 

wymagalnych 
Należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych: 

           928 289,14     

Podatki (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i 

darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w 

formie karty podatkowej) 

              1 506,10     Najem i dzierżawa składników majątkowych oraz odpłatne nabycie praw własności 

              9 166,23     Niewykorzystana dotacja 

                 141,00     Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

              3 774,40     Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 

        1 256 623,26     Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej 

      2 199 500,13     Ogółem 

 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 



 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

Pytanie wykonawcy: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. 

 


