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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, 

złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przesyłam odpowiedź na pytanie 

Wykonawcy. 

 
 

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na udzielenie kredytu 

bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu (Usługa udzielenia kredytu 2020/S 109-264640) do dnia 14.08.2020 r. Powyższe wynika 

z konieczności dokonania przez Bank wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na budżet Miasta po drugim 

kwartale 2020 r. Ponadto prośba o przesunięcie terminu wynika z konieczności uzyskania zgody na 

złożenie oferty przez właściwy szczebel decyzyjny Banku. Z uwagi na trwające urlopy wakacyjne, we 

wskazanym przez Państwa terminie nie mamy możliwości uzyskania niezbędnej decyzji. 

 

Odpowiedź: Informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 

14.08.2020 r. Sprawozdawczość za II kwartał 2020 r. będzie dostępna końcem lipca br. 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia 

ofert, w związku z czym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w 

zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert:  

 

-  termin składania ofert: 14.08.2020 r. do godz. 12:00 

-  termin otwarcia ofert:  14.08.2020 r. o godz. 12:15. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przypominam o 

wniesieniu wadium ważnego przez okres związania ofertą, czyli od 14.08.2020 r. przez okres 60 dni. 
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