
 Solec nad Wisłą dn. 08.09.2009r 
341/15/09 
 
 
 
 
 
 
 Do wszystkich Wykonawców  
 uczestniczących w przetargu 
 
 
Dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu 
w wysokości 2 041 059 zł”. 

 
 
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (DzU Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin uruchomienia środków kredytu to 
31 grudzień 2009r? 
Odpowiedź: 
Tak, maksymalny termin uruchomienia środków kredytu to 31 grudzień 2009r. 
 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek 
przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy 
dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty? 
Odpowiedź: 
Tak, w takim przypadku rata zostanie uregulowana w pierwszy dzień roboczy następujący po 
wyznaczonej dacie spłaty. 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że  nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza 
rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i będzie dokonywał ich spłaty 
bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. 
 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że  wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny 
udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni) aby 
umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert? 
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 Odpowiedź: 
Tak, Wykonawcy powinni przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku. 
 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania 
oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego? 
Odpowiedź: 
Tak, oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M ogłaszanej przez 
NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 
 
 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Banku dokumentów niezbędnych do 
monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej przez Bank, w szczególności: 
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy wraz z opinią RIO? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Banku wymienionych dokumentów. 
 
 
 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie w/w oświadczenia. 
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