
Bestwina, dnia 01.06.2012r.
ST.271.004.2012

        

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

            
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez 

wykonawców w postępowaniu przetargowym:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Pytanie 1

Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej i wekslu, oświadczeniu o poddaniu 
się egzekucji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Czy do umowy kredytowej powinna zostać zastosowana stawka WIBOR IM?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

Czy stawka WIBOR stosowana w trakcie trwania umowy może być notowaniem z 1-go dnia 
miesiąca?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 4

Czy do obliczenia ceny oferty należy założyć, że uruchomienie środków nastąpi jednorazowo w dniu 
06.07.2012r. 

Odpowiedź:

Tak



Pytanie 5

Czy do obliczenia ceny oferty należy przyjąć harmonogram spłat zamieszczony w Rozdziale III pkt. 2

Odpowiedź
Tak

Pytanie 6 

Czy do obliczenia ceny oferty należy zastosować rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku tj. w roku 
przestępnym 366 dni?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie w zapisach istotnych postanowień umowy (Rozdział XVI):
jaka zmiana stanu prawnego może powodować zmianę treści umowy w stosunku do oferty (pkt.1 ppkt. 
b).

Odpowiedź:

Zmiany legislacyjne tworzące obowiązek lub możliwość zmiany treści umowy na korzyść 
zamawiającego niedopuszczalne według stanu prawnego w chwili zawarcia umowy. 

Pytanie 8

Co Zamawiający rozumie poprzez zapłatę marży w dniu uruchomienia kredytu (pkt. 9 Rozdział XVI)

Odpowiedź:

Poprzez zapis pkt. 9 Rozdziału XVI SIWZ należy rozumieć, że dodatkowe koszty tj. m.in. marże 
Zamawiający zapłaci w dniu uruchomienia kredytu. 

Pytanie 9

Co Zamawiający rozumie poprzez zastosowanie do obliczenia odsetek roku kalendarzowego – 
365/366 dni (Rozdział XVI pkt. 13)?

Odpowiedź:

Dla obliczenia odsetek od kredytu należy zastosować rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku, w roku 
przestępnym 366 dni.    

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie prowizji płatnej w dniu uruchomienia kredytu poprzez jej 
potrącenie z kwoty kredytu stawianej do dyspozycji zamawiającego.



Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie ostatniej zmiany do uchwały budżetowej i WPF

Odpowiedź:

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19.04.2012r. 
Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19.04.2012r. 

Pytanie 12

Prosimy o zestawienie kredytów i pożyczek.

Odpowiedź:

Kredyty i pożyczki wg. stanu na dzień 31.05.2012.

Pytanie 12

Czy gmina udzielała poręczeń i gwarancji, czy posiada zobowiązania z tyt. wykupu wierzytelności 
oraz udziały w innych podmiotach gospodarczych?

Odpowiedź:

Nie.

http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2012/ST_271_4_2012/Uchwala_Nr_XVII_135_2012.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2012/ST_271_4_2012/zestawienie_kredytow_i_pozyczek_20120601.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2012/ST_271_4_2012/Uchwala_Nr_XVII_136_2012.pdf

