Łaziska Górne dn. 29.07.2016 r.
Znak sprawy: RP.271.20.2016-2

Odpowiedzi na pytania-2
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.500.000 zł , w związku z
realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przychodni zdrowia wraz z
apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej przy Placu Ratuszowym w Łaziskach
Górnych”, znak sprawy: RP.271.20.2016, zadano pytania.
Poniżej przekazuję treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez
zamawiającego.
Prosimy o doprecyzowanie kwoty kredytu i ilości oraz kwot uruchamianych transz.
Zgodnie z pkt.14.4 SIWZ istnieje zapis:
„14.4 Dla obliczenia ceny przyjmuje się, że kredyt udzielany jest w jednej transzy
I transza 1.000.000 zł 05.10.2016r.
II transza 1.000.000 zł 10.11.2016r.
III transza 1.000.000 zł 20.12.2016r.
spłacany w 18 ratach wg harmonogramu stanowiącego załącznik do formularza oferty”.
1.

Odpowiedź:
Kwota kredytu 3.500.000 zł
- I transza
- 1.000.000 zł
- II transza
- 1.000.000 zł
- III transza - 1.500.000 zł

w trzech transzach:
05.10.2016r.
10.11.2016r.
20.12.2016r.

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza „okres kredytowania”? Zgodnie z pkt.1.2 oferty
(zał. nr 3 do SIWZ) „okres kredytowania od dnia uruchomienia pierwszej transzy do
30.11.2021r.” wg pkt 2 Istotnych postanowień Umowy (zał. 2 do SIWZ) „okres
kredytowania od dnia wpływu na rachunek bankowy gminy do dnia 30.11.2021r.”?
Odpowiedź:
Okres kredytowania: od dnia wpływu na rachunek bankowy gminy do 30.11.2021r.
2.

Czy odsetki mają być naliczane od dnia uruchomienia transzy kredytu, czy dnia wpływu
środków na rachunek bankowy gminy?
Odpowiedź:
Od dnia wpływu na rachunek bankowy gminy.
3.

W Ofercie (zał. 3 do SIWZ) brak wzoru harmonogramu dla odsetek? Czy dla wyliczenia
odsetek należy przyjąć faktyczną ilość dni kalendarzowych w każdym roku?
Odpowiedź: Spłata odsetek zgodnie z pkt 6 Istotnych postanowień umowy.
TAK
4.

5. Czy umowa kredytu będzie zawarta na wzorze, który stosuje Bank?
Odpowiedź: TAK, ale z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy
6. Czy przewidują Państwo kontrasygnatę Skarbnika na wekslu, deklaracji wekslowej?
Odpowiedź: NIE
Proszę o informację jaka wartość inwestycji, która będzie finansowana kredytem już
została zrealizowana i z jakich środków? Jaka część inwestycji pozostaje do zakończenia,
w jakim terminie i z jakich środków zostanie sfinansowana?
Odpowiedź: Całkowita wartość inwestycji: 6.985.218,48 zł.
Na dzień 30.06.2016r. łącznie poniesione wydatki wynoszą 4.494.403,04.
Finansowanie inwestycji:
- 3.000.000 zł, sfinansowano kredytem bankowym
- 3.500.000 zł planowany kredyt bankowy na ten rok
- 485.218,48 zł środki własne
Termin zakończenia inwestycji: 09/2016.
7.

Czy przewidują Państwo możliwość rozliczenia kredytu w postaci dostarczenia do Banku
(w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy kredytu) wykazu faktur zapłaconych ze
środków pozyskanych z kredytu wraz z oświadczeniem, iż faktury zostały zapłacone ze
środków pozyskanych z kredytu?
Odpowiedź: TAK
8.

Czy obliczanie odsetek od kredytu może następować w następujący sposób: „Okres
Naliczania Odsetek trwa jeden miesiąc kalendarzowy, pierwszy Okres Naliczania
Odsetek rozpoczyna się w pierwszym Dniu Uruchomienia i kończy się w przedostatnim
dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy Okres Naliczania
Odsetek. Każdy następny Okres Naliczania Odsetek rozpoczyna się w dniu następującym
bezpośrednio po upływie poprzedniego Okresu Naliczania Odsetek, to jest w ostatnim
dniu miesiąca kalendarzowego, a kończy się z upływem przedostatniego dnia w kolejnym
miesiącu”.
Odpowiedź: NIE
9.

10. Czy Skarbnik Gminy Łaziska Górne podpisze kontrasygnatę na deklaracji wekslowej?
Odpowiedź: NIE
11. Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty KRS Banku w formie wydruku
komputerowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl)?
Odpowiedź: TAK
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