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Swarzędz, dnia 30 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:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy) - ING Bank Śląski
S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu zwraca się z pytaniem, w jakim dniu powinny
być pobierane odsetki od kredytu?
Odpowiedz nr 1:
Odsetki od kredytu naliczane powinny być w miesięcznych okresach odsetkowych rozpoczynających się w
ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a kończących się w ostatnim dniu następnego miesiąca
kalendarzowego. Należy podkreślić, że gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, okres
odsetkowy odpowiednio rozpoczyna się lub kończy w pierwszym dniu roboczym następującym po tym
dniu.
Pytanie nr 2:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy) - pkt. 2 i 3 zwracamy
się prośbą o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający złoży wniosek o wypłatę I i kolejnych
transz?
Odpowiedz nr 2:
Zamawiający złoży wniosek o wypłatę I transzy zaraz po podpisaniu umowy, żeby wypłata I transzy
nastąpiła najpóźniej do dnia 15.12.2009 r. Zamawiający nie może na dzień udzielania odpowiedzi określić
kiedy złoży wniosek o wypłatę kolejnych transz; ostateczna wartość kredytu ustalona zostanie do dnia
31.12.2009 r.
Pytanie nr 3:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy), pkt. 7: „Odsetki
powinny być naliczane według formuły 30 (słownie: trzydziestu) dni w danym Okresie Odsetkowym
oraz przy założeniu, że rok ma 360 dni - ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej
w Poznaniu zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania odsetek w
oparciu o rzeczywistą liczbę dni w Okresie Odsetkowym i rzeczywistą liczbę dni w roku?
Odpowiedz nr 3:
Odsetki powinny być naliczane według formuły 30 ( słownie: trzydziestu) dni w danym okresie
odsetkowym oraz przy założeniu, że rok ma 360 dni.
Pytanie nr 4:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy), pkt. 8: „Kredyt nie
może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone według stawki WIBOR 1M (...)" zwracamy się prośbą o informację, w jaki sposób będzie wyznaczany WIBOR 1M dla kolejnego
okresu odsetkowego?
Odpowiedz nr 4:
Wyznaczenie stawki WIBOR 1M w każdym okresie odsetkowym następować powinno w oparciu o stawkę
publikowaną w serwisach ekonomicznych, z dnia roboczego przypadającego na 2 dni robocze przed
pierwszym dniem danego okresu odsetkowego.

Pytanie nr 5:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy), pkt. 10: „Zamawiający
zastrzega sobie prawo aneksowania umów" - zwracamy się prośbą o wskazanie okoliczności, które będą
według Zamawiającego powodowały konieczność aneksowania umowy kredytowej?
Odpowiedz nr 5:
Na dzień udzielania odpowiedzi nie jesteśmy w stanie określić okoliczności, które będą powodowały
konieczność aneksowania umowy.
Pytanie nr 6:
Rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia" (stanowiący załącznik do umowy), pkt. 13:
„Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie wekslem własnym in blanco" - ING Bank Śląski S.A. Centrum
Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania odrębnie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu
wystawienia weksla in blanco wraz z kontrasygnatą Skarbnika oraz oświadczenia o poddaniu się
egzekucji z tytułu zawarcia umowy kredytu wraz z kontrasygnatą Skarbnika?
Odpowiedz nr 6:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania odrębnie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu
wystawienia weksla In blanco wraz z kontrasygnatą Skarbnika oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
z tytułu zawarcia umowy kredytu wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
Pytanie nr 7:
Rozdział 4 (Oferta) - pkt. 1 „(. ..) Dla porównania ofert cena naszej oferty, na którą składa się
oprocentowanie kredytu i prowizja przygotowawcza liczone od pełnej wartości kredytu, tj. od kwoty
17.600.000,00 PLN wynosi...." - zwracamy się prośbą o wskazanie sposobu obliczenia kwoty
oprocentowania kredytu, to jest wskazanie założeń do uruchomienia kredytu (ilość transz, daty transz)
oraz formułę obliczania odsetek, to znaczy czy oferent powinien przyjąć formułę 30/360 czy też inną?
Odpowiedz nr 7:
Kredyt zostanie uruchomiony w transzach; wypłata I transzy nastąpi najpóźniej do dnia 15.12.2009 r.
Odsetki powinny być naliczane według formuły 30 ( słownie: trzydziestu) dni w danym okresie
odsetkowym oraz przy założeniu, że rok ma 360 dni.
Pytanie nr 8:
Rozdział 4 (Oferta) - pkt. 1 „(...) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 15.12.2009" w związku z Rozdziałem 2 „Opis przedmiotu zamówienia"
(stanowiącym załącznik do umowy) pkt. 2 i 3 - zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w związku z
tym, że w Ofercie Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do
15.12.2009r.
natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje datę 31.12.2009 jako dzień
ustalenia ostatecznej wartości kredytu składającej się transz wypłaconych do tego dnia czy
ostatecznym terminem wykonania zamówienia jest 15.12.2009r. czy 31.12.2009r.?
Odpowiedz nr 8:
Ostatecznym terminem wykonania zamówienia jest dzień 31.12.2009 r.
Pytanie nr 9:
Zwracamy się z serdeczną prośbą o przedstawienie tekstu jednolitego budżetu na 2009
uwzględniającego zmiany do końca II kwartału 2009 bądź informacji o wysokości planu dochodów z
tytułu subwencji, dotacji na zadania bieżące oraz dotacje na zadania inwestycyjne?
Odpowiedz nr 9:
Informacje zostały umieszczone na stronie internetowej www.swarzedz.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Budżet.
Pytanie nr 10:
Zwracamy się z serdeczną prośbą o przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o
możliwości spłaty przedmiotowego kredytu długoterminowego?
Odpowiedz nr 10:
Dokumenty załączone w formacie PDF.
Pytanie nr 11:
Czy koszty udzielonego kredytu mogą być wliczone przy założeniu, że kwota kredytu będzie uruchomiona
na początku m-ca grudnia 2009 w środku m-ca czy na koniec roku?

Odpowiedz nr 11:
Do celów wyliczenia kosztu kredytu można przyjąć założenie, że kwota kredytu 17.600.00,00 zł będzie
uruchomiona w całości do dnia 15.12.2009r.
Pytanie nr 12:
Czy możemy prosić o informację dot. udzielonych poręczeń wekslowych przez Gminę, wyemitowanych
papierów wierzycielskich oraz posiadanych akcjach i udziałach w spółkach zależnych?
Odpowiedz nr 12:
Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009r. wynosi
1.816.935,00 zł. Gmina nie wyemitowała papierów wierzycielskich oraz nie posiada akcji. Gmina
Swarzędz posiada udziały w spółkach: Agrobex, Aquanet i Piórex.
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(podpis Kierownika jednostki)

