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Byczyna, dnia 28 listopada 2016 r. 

WG.271.12.1.2016.Asz  
 

              Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

 

„W związku z ogłoszenie nowego przetargu prosimy o wyjaśnienie kwestii, które są 
sprzeczne w SIWZ:  
- prosimy o potwierdzenie, że spłata przez Gminę będzie następować: " Spłata 
wierzytelności nastąpi w terminie 8 lat począwszy od marca 2018 r. do marca 2026r. 
Spłata następować będzie w 96 ratach miesięcznych, w tym 95 równych i jednej 
ostatniej wyrównującej, płatnych do ostatniego  dnia roboczego danego miesiąca 
kalendarzowego."  
- prosimy o potwierdzenie, że nr zamówienia to WG.271.11.2016 - w nowym przetargu 
zmienili Państwo nr, ale odwołania w treści są do nr wcześniejszego  
- prosimy o informację, czy w nowym przetargu nastąpiły istotne zmiany w stosunku do 
poprzedniego przetargu.”  
 
Odpowiedź: W załączniku nr 7 – Istotne postanowienia umowy z Instytucją finansująca 
zmieniono zapisy: 
 
WG.271.11.2016 zmieniono na WG.271.12.2016 
 
I zapisy pkt 6 ppkt 3) z: 
 
Spłata wierzytelności nastąpi w terminie 8 lat począwszy od lipca 2018 r.  Spłata 
następować będzie w 96 ratach miesięcznych, w tym 95 równych i jednej ostatniej 
wyrównującej, płatnych do ostatniego  dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego. 
Harmonogram Spłat wymaga akceptacji Dłużnika Wierzytelności. 
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Na: 
Spłata wierzytelności nastąpi w terminie 8 lat począwszy od lipca 2018 r.  Spłata 
następować będzie w 96 ratach miesięcznych, w tym 95 równych i jednej ostatniej 
wyrównującej, płatnych do ostatniego  dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego. 
Harmonogram Spłat wymaga akceptacji Dłużnika Wierzytelności. 
 

Co do informacji, czy w nowym przetargu nastąpiły istotne zmiany w stosunku do 

poprzedniego przetargu, proszę zapoznać się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

zamówienia. 

W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.),  

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym zakresie. 

 
 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 
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1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
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(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


