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WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,
na:
Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 3.295.482,00 zł na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego
Treść zapytań jest następująca :
Prosimy o sprecyzowanie następujących warunków przetargu:
1. Okres karencji 1 roku w spłacie kredytu, określa, Ŝe pierwsza rata kapitałowa będzie
płatna na 5.02.2010 roku.
Czy następna rata ma być płatna w miesiącu wrześniu 2010 roku, czy teŜ dopiero 2011 roku.
Czy ostatnia rata będzie płatna na 30.09.2013 r., czy teŜ na 05. 2.2014 r.
Okres kredytowania 5 lat, przy spłacie na koniec września nie będzie zachowany, gdyŜ
ostatnia rata będzie spłacona we wrześniu 2014 r.
2. Czy wskazanie do wyliczenia kosztów kredytu spłatę kapitału w 60 równych ratach
miesięcznych jest zamierzone, czyli inaczej niŜ faktycznie będzie następowała spłata kredy.
Wyliczone w ten sposób koszty kredytu będą mniejsze od faktycznych, przy spłacie rat
rocznych.
W jaki sposób rozumieć zapis w punkcie 13.1.4 SIWZ, w którym do podania ceny wskazuje się
sposób wyliczenia odsetek w okresie karencji, której to karencji nie przewiduje zapis powyŜej w
punkcie 13.1.3 SIWZ, w którym podaje się Ŝe naleŜy wyliczyć koszty w oparciu o 60 równych rat,
czyli bez okresu karencji.
3. W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ceny oferty”, w punkcie 4 naleŜy wpisać część
zamówienia jaką zamierzamy zlecić podwykonawcy.
Proszę o informację jak naleŜy to rozumieć w przypadku usługi bankowej, czy konsorcjum
bankowe podlega temu punktowi. Jest to bardziej zapis dla przetargów na prace budowlane
itp.,.
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Ad. 1
1. Pierwsza płatność (rata) kapitału odbędzie się 30.09.2010 r. – i w tym kontekście naleŜy
odczytywać roczną karencję w spłacie. śeby uniknąć niejasności Zamawiający zmienia zapis pkt
3.3 SIWZ na następujący:
3.3 karencja w spłacie kapitału do 30.09.2010 r.
2. Druga spłata raty kapitału nastąpi 30.09.2011 r.
3. Ostatnia spłata raty kapitału nastąpi 30.09.2014 r.
4. Patrz pkt 1
Ad. 2
Spłata kapitału następować będzie w pięciu ratach rocznych, płatnych do 30. września kaŜdego
roku, natomiast spłata odsetek następować będzie w comiesięcznych ratach.
Ad. 3
Wymóg podania podwykonawcy został wskazany przez Ustawodawcę w art. 36 ust. 4 ww
Ustawy prawo zamówień publicznych. Wymóg jest aktualny dla kaŜdego przedmiotu
zamówienia. Jeśli Wykonawca wykona zamówienie w całości sam (bez powierzenia części
zamówienia podwykonawcom) w formularzu wpisuje „nie dotyczy” lub „nie zlecimy
jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom”.

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało
zamieszczone na stronie internetowej.
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