
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 

25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia  

w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016  

i w WPF na lata 2016 – 2021. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00048.2016   05.08.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00281/16    

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 w wersji obowiązującej do dnia 28 lipca 2016 r.),  

w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję, iż do 

Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. Ankieta otrzymana od Wykonawcy. 

2. Zwracamy się z prośbą o przekazanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Treść zapytań w formie otrzymanej od Wykonawcy ankiety wraz z zawartymi w niej 

odpowiedziami Zamawiającego, stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

2. Upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu, będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia, zawarte są w treści uchwały budżetowej i WPF, które zostały zamieszczone  

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na stronie internetowej: 

www.bip.powiat.poznan.pl, w zakładce „Uchwały Rady Powiatu – V Kadencja (2014 – 2018)”, 

zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy pzp zmienia: 

1. Treść załącznika nr 1 do SIWZ w następującym zakresie: w kolumnie 2 tabeli, pozycja nr 20 

otrzymuje brzmienie: 2019.10.08.  

2. Treść załącznika nr 7 do SIWZ w następującym zakresie:  

1) w § 2 dodaje się ust. 3, w związku z czym zmienia się numeracja kolejnych ustępów, 

2) w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 5,  

3) w § 14  dodaje się ust. 3-10, w związku z czym zmienia się numeracja kolejnych ustępów. 

         Treść projektu umowy z ww. zmianami stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian wyznaczone zostają nowe 

terminy: 

− składania ofert – 05.09.2016 r. do godz. 11:00.; 

− otwarcia ofert – 05.09.2016 r. o godz. 11:15;  

− wniesienia wadium – 05.09.2016 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


