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 Głogów, 03.09.2020 r. 

 

RI.271.18.2020 

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDŹI NA ZAPYTANIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Gminę Głogów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na realizację 

zadania pn.: „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający, tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, przekazuje treść zapytań do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 

 

PYTANIE NR 1  

… zwraca się z prośbą o udzielnie wyjaśnień oraz udostępnienie dokumentów zgodnie z Formularzem 

stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 zawarte jest w załącznikach: 

Załącznik nr 1.0. – Formularz. 

Załącznik nr 1.1. – Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Załącznik nr 1.2. – Opinia w sprawie przyjęcia WPF na 2020 rok. 

Załącznik nr 1.3. – Opinia z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Załącznik nr 1.4. – Opinia z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Załącznik nr 1.5. – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok. 

Załącznik nr 1.6. – Opinia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Załącznik nr 1.7. – Opinia w sprawie sfinansowania deficytu. 

Załącznik nr 1.8. – Wykaz zaangażowania – kredyty i pożyczki Gminy Głogów. 

 

PYTANIE NR 2 

… zwraca się z prośbą o udostępnienie poniższych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia 

oceny Gminy: 

1) sprawozdanie Gminy za rok 2017: Rb-NDS, Rb-Z, 

2) zestawianie zadłużenia Gminy zawierające co najmniej informacje: 

- nazwa instytucji kredytującej, 

- rodzaj zobowiązania, 

- kwota i waluta wg umowy, 

- sposób spłaty i wielkość raty, 

- kwota pozostająca do spłaty, 

- okres kredytowania, 

- rodzaj zabezpieczenia, 

3) zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Głogów, 

4) uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy Głogów. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 zawarte jest w załącznikach: 

Załącznik nr 2.1. – Sprawozdanie Rb NDS 2017 rok. 

Załącznik nr 2.1. – Sprawozdanie Rb Z 2017 rok. 

Załącznik nr 2.2. – Zestawienie zadłużenia Gminy Głogów. 

Załącznik nr 2.3. – Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Głogów. 

Załącznik nr 2.4. – Zaświadczenie o powołaniu Skarbnika Gminy Głogów. 
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 03.09.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje: 

 

1. część X SIWZ – X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1) w części X SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty należy składać do dnia 08.09.2020 18.09.2020 r. do godziny 10:00 w pokoju nr 319 

Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów.”, 

2) w części X SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2020 r. 18.09.2020 r. o godzinie  10:30  w pokoju 

nr 322 a) w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów.”. 

 

2. stronę tytułową SIWZ – Nr sprawy otrzymuje brzmienie: 

„Nr sprawy: RI.271.18.2018 RI.271.18.2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


