
PYTANIA:
1.  Zwracamy  się  o  wyjaśnienie  zapisów  dotyczących  pkt.  III  ust.  1  w  brzmieniu 
"Oprocentowanie  kredytu  zmienne,  obliczone  dla  każdego  miesięcznego  okresu 
odsetkowego  w  oparciu  o  wskaźnik  WIBOR  1M",  czy  Zamawiający  potwierdza,  iż 
stosowna stawka WIBOR 1M będzie notowana wg zasad obowiązujących w Banku, który 
uzyska zamówienie. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana oprocentowania obowiązywała zgodnie z 
zapisami obowiązującymi w Banku w brzmieniu:
a. „W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i  
ustalone jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku w 
wysokości  ......  punktów  procentowych  tj.  w  dniu  zawarcia  Umowy  oprocentowanie 
wynosi ....%.
b. Wysokość stawki WIBOR 1M określana jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 
kalendarzowego i obowiązuje do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.”

2. Zwracamy się o wyjaśnienie zapisów dotyczących pkt. III ust. 1 w brzmieniu; "Spłata 
odsetek  –  na  bieżąco  od  kwoty  uruchomionego  kredytu,  w  okresach  kwartalnych"  – 
prosimy o określenie do którego dnia mają być spłacane odsetki, do 20-go dnia każdego 
kwartału, czy do ostatniego dnia każdego kwartału?

3. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego dla potrzeb przyszłych 
zapisów umowy kredytowej oraz na potrzeby obliczania ceny oferty, że rok ma 365 dni a 
miesiąc rzeczywistą ilość dni.

4. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie w umowie kredytu oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń wynikających z 
umowy kredytu oraz w deklaracji  wekslowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla?

5. Prosimy o wyszczególnienie jakie kredyty planuje się spłacić z zaciągniętego kredytu.

6. W przypadku wygrania przetargu przez Bank proszę o odpowiedź czy w związku z art.  
70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, na żądanie Banku n/w dokumenty 
zostaną dostarczone przez Gminę Borek Wielkopolski  w terminie  3 dni  od ogłoszenia 
wyników w celu zbadania i oceny zdolności kredytowej:
a) Wniosek
b) Wybrane informacje o JST
c) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
d) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

7. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r roku Prawo zamówień publicznych,  
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uwzględni w pkt. 16 SIWZ zapisy ustawy 
dające możliwość dokonywania zmian warunków postanowień zawartej umowy i określi 
warunki takich zmian. Działając dla dobra Gminy Borek Wielkopolski proponujemy, ażeby 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znalazły się następujące zapisy:
„Zmiany  postanowień  umowy  kredytu,  zawartej  zgodnie  z  warunkami  procedury 
zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:
1) niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku,
2) obniżenia się wartość przyjętego zabezpieczenia”.



ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający potwierdza, iż w przyszłej umowie kredytowej będzie możliwe przyjęcie 
stawki WIBOR 1M obowiązującej w Banku.
Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  zmiana  oprocentowania  obowiązywała  zgodnie  z 
zapisami Banku w brzmieniu:
a. „W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i  
ustalone jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku w 
wysokości  ......  punktów  procentowych  tj.  w  dniu  zawarcia  Umowy  oprocentowanie 
wynosi ....%.
b. Wysokość stawki WIBOR 1M określana jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 
kalendarzowego i obowiązuje do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.”

2. Za termin spłaty odsetek ustala się termin do 20-go dnia każdego kwartału.

3.  Zamawiający  dopuszcza  przyjęcie  kalendarza  rzeczywistego  dla  potrzeb  przyszłych 
zapisów umowy kredytowej oraz na potrzeby obliczania ceny oferty.

4.  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  w  umowie  kredytu  oświadczenia  o  poddaniu  się 
egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń wynikających z 
umowy kredytu oraz w deklaracji  wekslowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla.

5. Zobowiązania zostały zawarte w Sprawozdaniu Rb-Z.

6. Zamawiający informuje, że w przypadku wygrania postępowania przetargowego przez 
jakikolwiek Bank dokumenty przez podmiot wymagane zostaną niezwłocznie dostarczone.

7.  Zamawiający  informuje  również,  że  uwzględni  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia następujące zapisy:
„Zmiany  postanowień  umowy  kredytu,  zawartej  zgodnie  z  warunkami  procedury 
zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:

1)  niekorzystnej  sytuacji  płatniczej  Zamawiającego,  która  może  zwiększyć  ryzyko 
Banku,

2) obniżenia się wartość przyjętego zabezpieczenia.”


