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DG-5/3-NS/8-2017                                                                      Rybnik, dnia 31.01.2017 r. 
 

 
Dotyczy post ępowania na: 

 

udzielenie kredytu obrotowego lub po życzki w kwocie 2,8 mln zł na okres  
31 miesi ęcy na spłat ę kredytu zaci ągni ętego w IDEA BANK S. A. 

 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę kolejnym zapytaniem, zamawiaj ący udziela 
poni ższej odpowiedzi (numeracja stanowi kontynuacj ę w stosunku do pisma DG-89/2-NS/401-
2016 z dnia 26.01.2017 r.) 

Pytanie 64:  „W związku z uzyskaną odpowiedzią na pytanie nr 10  z dnia 26.01.2017 roku, a 
dotyczącego punktu 10 opisu przedmiotu zamówienia  dotyczącego zwłoki w opóźnie-
niach i bardzo niekorzystnego sformułowania, iż dopuszcza si ę naliczenie odsetek 
w przypadku zwłoki , która oznacza kwalifikowaną formę opóźnienia. 

 Prosimy bardzo o zastąpienie punktu 10 w opz na punkt, który brzmi jak niżej lub 
tożsamy, który jest zgodny z art.481 kc: 

 >>W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności 
którejkolwiek z rat określonych w Umowie, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do 
naliczania odsetek ustawowych.<< 

 W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź 
najpóźniej do dnia 02.02.2017 r. i tym samym o przedłużenie terminu składania ofert 
do dnia 08.02.2017 r.” 

Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaproponowane zmiany. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 03.02.2017 r. do g odziny 10.00  oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  
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