Wałbrzych, dnia 15.12.2014 r.
BO.271-237/14

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: „Finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez wykup wierzytelności
w kwocie 40.000.000 zł”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1:
W związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie (odpowiedzi z 4 grudnia 2014r., pytanie nr 11) –
z której wynika, iż zmiana terminu spłaty może dotyczyć także końcowego terminu spłaty oraz
w związku z zapisami SIWZ pkt. XVII Zmiana umowy, prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana
umowy będzie możliwa jedynie za zgodą Banku i będzie wprowadzona w formie aneksu do umowy.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza, iż każda zmiana umowy będzie możliwa za zgodą banku i będzie
wprowadzona w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że w treści oświadczeń składanych do Banku razem z fakturami do wykupu
Zamawiający potwierdzi również, iż oświadczenia Wykonawców robót inwestycyjnych, które zgodnie
z SIWZ wykonawcy ci mają podpisywać, są podpisane przez właściwe osoby po stronie wykonawców
inwestycji i że podpisy te są wiarygodne. Bank nie zna tych firm, ich reprezentantów, ani ich
podpisów. Natomiast Zamawiający, ponieważ zawierała z nimi umowy, ma taką wiedzę.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby w treści oświadczenia składanego do banku razem
z fakturami, pojawiła się informacja nt. wiarygodności podpisów osób po stronie wykonawców.

Pytanie nr 3:
Ponieważ 31 grudnia jest ostatnim dniem roku, czas pracy banków oraz godziny, w jakich realizowane
są przelewy międzybankowe w tym dniu są krótsze niż w pozostałe dni roku prosimy o wyrażenie
zgody, aby przedkładane do wykupu faktury zostały złożone w Banku najpóźniej w dniu 31.12.2014r
do godz. 8.30.
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Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby przedkładane do wykupu faktury zostały złożone
w Banku najpóźniej w dniu 31.12.2014 r. do godz. 8.30.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Elżbieta Klisz
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