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Na stronę internetową
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie i obsługa kredytów
długoterminowych”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawa Pzp”, przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych
w przedmiotowym postępowaniu, tj.:
I zestaw
w załączeniu
II zestaw
1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ostatecznym terminami spłaty kredytu
Gminy w kwocie 7 180 816,00zł (część II zamówienia) (termin końcowy spłat
wnioskowany przez Gminę – 2035 r – termin zaakceptowany prze RIO w Rzeszowie –
2032 r), lub uwarunkować podpisanie umowy kredytu przedłożeniem prawidłowej
uchwały RIO o możliwości spłaty kredytu do roku 2035.
Ad 1
W załączeniu przedstawiamy prawidłową uchwałę RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty
kredytu do roku 2035.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana oprocentowania kredytu dokonywana była
wg zasad obowiązujących u Wykonawcy tj. zmiana oprocentowania dokonywana będzie
miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca w oparciu o stawkę WIBOR
1M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca?
Ad. 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana oprocentowania kredytu dokonywana była
wg zasad obowiązujących u Wykonawcy.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej tak jak poniżej ?
Od kwoty kredytu (kapitału) znajdującego się na rachunku zadłużenia
przeterminowanego Bank nalicza za każdy dzień zwłoki (od dnia powstania zadłużenia
przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego całkowitą spłatę) odsetki za
opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku
rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Wysokość oprocentowania
zadłużenia przeterminowanego ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany
wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Wysokość
odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w
drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
Ad. 3
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w umowie kredytowej.

4. Czy w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego lub
obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia, Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu
lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia?
Ad. 4
Dopuszczamy zmianę sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu
5. Czy Gmina wyrazi zgodę o informowaniu Banku o decyzjach i faktach mających wpływ
na jej sytuację ekonomiczno-finansową oraz składania w Banku na jego wezwanie
informacji o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy, a także innych
niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań
finansowych i informacji?
Ad. 5
Wyrażamy zgodę.
6. Prosimy o informację, czy występują zaległe zobowiązania w bankach? Jeśli tak, to
prosimy o podanie kwot zaległych zobowiązań.
Ad. 6
Nie posiadamy zaległych zobowiązań w bankach.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poddanie się egzekucji w trybie art.777 kodeksu
postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 200 % kwoty kredytu i
czy poniesie koszty z tym związane?
Ad. 7
Nie wyrażamy zgody.
8. Jakiego okresu czasowego dotyczy sformułowanie w Części I (IDW) pkt 2.1 część I :
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części lub całości kredytu na
zasadzie refundacji w stosunku do spłaconych ze środków własnych gminy rat kredytów i
pożyczek (tj. gmina, na pewien okres, zakłada własne środki, a potem je odzyskuje z
przedmiotowego kredytu). Powyższe dotyczy rat, które zostały już zapłacone przez
gminę, jak i tych rat, które będą przez nią zapłacone przed zawarciem umowy
kredytowej.”
Ad. 8
Przedmiotowe sformułowanie dotyczy całego 2018 roku.
Ponadto załączamy prawidłową uchwałę RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu
1 431 950,00 zł.
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