
Zębowice, dnia 30.06.2010r 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.zebowice.pl     

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 800 000 zł 
przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych  oraz budowa 
sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z 

budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym. 
 

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 184962– 2010 z 
dnia 28.06.2010 r. 
 
 
W trakcie prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące 
pytania: 
 
1. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis: Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 

- zmiany przeznaczenia kredytu w przypadku zmiany budżetu Gminy Zębowice –  
     w jakim zakresie Zamawiający przewiduje zmiany przeznaczenia kredytu? 
- zmiany  terminu spłat kredytu jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności 

finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłaty  - czy może to 
oznaczać wydłużenie okresu kredytowania i z czego mogą wynikać trudności 
finansowe? 

 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych – „zakazuje się zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany”, wobec tego Zamawiający określa takie warunki, w 
razie gdyby zaistniała jakakolwiek potrzeba zmiany umowy. Co nie przesądza o tym że 
taka potrzeba zaistnieje. 
 
2. Prosimy również o przedłożenie następujących dokumentów: 
1) sprawozdanie RB-28S, RB-27S,RB-N, RB-Z za rok 2009 – szczegółowe, 
2) opinia RIO w sprawie wykonania budżetu  za  2009 r, 
3) opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu, 
4) opinia RIO w sprawie prognozy uchwały budżetowej na 2010 r, 

http://www.zebowice.pl/


5) opinia RIO w sprawie deficytu budżetowego na 2010 r, 
6) opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, 
7) oświadczenie o braku zaległości Gminy Zębowice wobec ZUS i US. 
 
 
Odpowiedź: 
 Wszystkie w załączeniu oprócz opinii w pkt. 6, której Gmina nie posiada. 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Zębowice 
 

 
 
 
 

 


