Biała Piska dnia, 10.12.2008r.

BiRG 3410-22/08
Po ogłoszeniu przetargu o udzielenie w 2008 r. kredytu długoterminowego
do wysokości 2 900 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów, wpłynęły pytania dotyczące w/w przetargu.
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z póź. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na stawiane pytania
związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
1. Ile powinien wynosić rok obrachunkowy służący do obliczenia ceny podanej
w ofercie oraz umowie kredytowej tj. 360 czy 365/6 dni?
Odp. 365 dni
2. Prosimy o podanie konkretnej daty z której należy przyjąć wysokość WIBOR
1M do obliczenia oferty?
Odp. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR
1M, określaną na podstawie średniej stawki WIBOR 1M z miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia oferty + punkt procentowy
marży banku w stosunku rocznym.
3. W jaki sposób oraz jakich wysokościach będą spłacane raty kapitałowe?
miesięcznie, kwartalnie, rocznie? Prosimy o podanie konkretnego dnia
miesiąca, kwartału roku oraz kwot spłat.
Odp. Raty kapitałowe spłacane będą w okresach kwartalnych do końca miesiąca
danego kwartału.
4. W związku z zapisem pkt. 16.1 SIWZ czy można przyjąć, ze oprocentowanie
kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, określaną na
podstawie średniej stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres
naliczenia odsetek. Tak określona stawka obowiązuje przez okres trwania
1 miesiąca kalendarzowego?
Odp. Tak.
5. Czym można przyjąć, że odsetki od kredytu będą płatne w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania?
Odp. Tak
6. Czy można przyjąć, iż w przypadku gdy, termin spłaty raty kredytu lub
odsetek upływał będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty?
Odp. Tak

7. Wyjaśnienie zapisu SWIZ punkt 10 podpunkt 10.9 g”wzór umowy
zawierający postanowienia umożliwiające późniejsze podpisanie umowy”
Czy przez ten zapis Zamawiający ma na myśli projekt umowy kredytowej?
Odp. Tak

