
                                                                                                                   Sieroszewice, dnia 28 kwietnia 2014r. 

Dotyczy : postępowania przetargowego ZP.PN.10/14 
Przetargu na kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000,00 
 
Wyjaśnienia: 
W  § 7 ust. 1-3 projektu umowy zawarto zapis: 
 „1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej na podstawie stawki 
WIBOR 1M powiększonej o marże Banku w wysokości …… punktów procentowych w stosunku 
rocznym. Marża stała w okresie kredytowania. 
2. Okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. 
3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie automatycznie na skutek zmiany stawki 
bazowej (WIBOR 1M) .” 
Istotnym dla Banku jest szczegółowe określenie oprocentowania tj. częstotliwości zmiany WIBOR - U 
oraz sposobu jego obliczenia. Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający zaakceptuje zapis: 
„1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki 
bazowej i stałej marży Banku. 
2. Stawką bazową jest WIBOR 1M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich notowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; zmiana oprocentowania następuje z 
pierwszym dniem miesiąca; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości 
oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych; w dniu zawarcia Umowy stawka 
bazowa wynosi ........; marża banku wynosi  …………p.p.. 
3. Na dzień podpisania Umowy oprocentowanie kredytu wynosi ........ % w stosunku rocznym.” 
Ad. 1.   Nie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 1 ust. 1 projektu umowy zapisu dotyczącego okresu 
kredytowania tj. „(…) na okres od dnia podpisania umowy do 10.01.2019 r.” 
Ad. 2. Tak 
W  § 8 ust. 5 projektu umowy podano „Ostateczny termin spłaty odsetek upływa w dniu 31.12.2018 
r. – rata do 10.01.2019 r.”. Wobec powyższego czy właściwa jest interpretacja, iż odsetki zostaną 
naliczone do dnia 31.12.2018 r., płatne 10.01.2019 r.  
W celu doprecyzowania zapisów proponujemy wprowadzić w ustępie 5 § 8 projektu 

umowy następujący zapis „Ostateczny termin spłaty odsetek upływa w dniu 10.01.2019 r.” 
Ad. 3.  Tak 
Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel In blanco oraz deklarację wekslową? Jeżeli tak, to czy  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 projektu umowy z „Prawne zabezpieczenie kredytu 
stanowi weksel In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę” na: 
 „Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel In blanco  z deklaracją wekslową wystawiony przez 
Kredytobiorcę opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy”. 
Ad. 4. Tak 
Czy w przypadku samodzielnego kredytowania, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 1 ust. 
3 oraz w § 11 ust.2. 
Ad. 5. Tak 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 19.3 Zamawiający określił, iż wykonawca 
będzie zobowiązany do dostarczenia danych o których mowa w § 7 ust. 9  
i 10 projektu umowy. Projekt umowy nie zawiera ustępu 9 i 10 w § 7. Prosimy  
o wyjaśnienie. 
Ad. 6. W specyfikacji  nastąpiła pomyłka i obowiązuje zapis w projekcie umowy. 
Prosimy również o przesłanie formularza oferty wraz z załącznikami w programie Word. Aktualnie 
dokumenty są zapisane w PDF - ie, którego nie możemy edytować. 
         
Formularze są tylko dostępne w formacie PDF. 


