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Swarzędz, dnia 23 październik 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dot. zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na
pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy
Swarzędz w roku 2009
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej?
Odpowiedz nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej.
Pytanie nr 2:
Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na: umowie kredytowej, wekslu In blanco wraz z deklaracją
wekslową oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji bankowej?
Odpowiedz nr 2:
Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na: umowie kredytowej, wekslu In blanco wraz z deklaracją
wekslową oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji bankowej.
Pytanie nr 3:
Czy do wyliczenia ceny oferty można założyć, że jednorazowe wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu
15.12.2009 r.?
Odpowiedz nr 3:
Do wyliczenia ceny oferty nie można założyć, że jednorazowe wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu
15.12.2009 r. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach po podpisaniu umowy; wypłata I transzy nastąpi
najpóźniej do dnia 15.12.2009r. Ostateczna wartość kredytu ustalona zostanie w dniu 31.12.2009 r. ,
jako suma transz wypłaconych do tego dnia.
Pytanie nr 4:
Czy w umowie kredytowej będzie możliwe zastosowanie kalendarza rzeczywistego (przy zachowaniu
zasady przy wyliczeniu oferty 30/360)?
Odpowiedz nr 4:
W umowie kredytowej będzie możliwe zastosowanie kalendarza rzeczywistego (przy zachowaniu zasady
przy wyliczeniu oferty 30/360).
Pytanie nr 5:
Czy istnieje możliwość podjęcia Uchwały wskazującej zabezpieczenie kredytu?
Odpowiedz nr 5:
Podjęta Uchwała Nr XLVII/280/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2009 r w sprawie:
zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2009 roku związanego z
realizacją zadań inwestycyjnych w pełni spełnia wymogi stawiane przez Ustawę o finansach publicznych i
inny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu nie jest przez Ustawę wymagany.
Pytanie nr 6:
Czy istnieje możliwość współfinansowania kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ?

Pytanie nr 7:
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej dotyczącej zaciągnięcia przez Gminę kredytu, zwracam się z prośbą
o rozważenie możliwości finansowania części inwestycji z kredytu ze środków EBI i ewentualną zgodę na
zawarcie dwóch umów kredytowych w ramach jednego zamówienia publicznego. Nie ograniczy to
możliwości złożenia oferty przez wszystkie banki zainteresowane finansowaniem Gminy, a znacznie
zwiększy możliwość uzyskania niższej marży.
Odpowiedz dla pytania nr 6 i 7:
Na dzień udzielania odpowiedzi nie jesteśmy w stanie określić, czy istnieje taka możliwość, lecz będziemy
mieć współfinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na uwadze.
Pytanie nr 8:
Czy stawką WIBOR do zastosowania w umowie może być WIBOR 1M jako średniomiesięczny z
poprzedniego miesiąca obowiązujący od miesiąca następnego?
Odpowiedz nr 8:
Stawką WIBOR do zastosowania w umowie musi być WIBOR 1M z dnia 29.09.2009 roku, tj. 3,51 %.
Pytanie nr 9:
Wyjaśnienie, że pomimo zapisu w punkcie 7.2. że "stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są
stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej
waloryzacji" dotyczą, jedynie prowizji i marży banku, nie zaś stawki bazowej, która podlega zmianom w
okresach miesięcznych
Odpowiedz nr 9:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis: "stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami
stałymi w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji" dotyczą tylko i
wyłącznie prowizji przygotowawczej.
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(podpis Kierownika jednostki)

