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WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
z dnia 22 listopada 2018 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie Gminie Święciechowa kredytu
długoterminowego w kwocie: 5.800.000,00 zł”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Święciechowa przekazuje, że do
Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Treść zapytania:
1. Przedstawiony w rozdziale 13 pkt 13.1 wzór nie jest adekwatny do kosztów kredytu,
gdyż brak dni na jaki kredyt jest zawierany a to zmienia koszt odsetek. We wzorze
winien być uwzględniony okres kredytowania, wtedy odsetki – koszt będą realne.
2. Brak sprawozdania za 2015 r.
Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informuje:
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1.
Wykonawca dokona obliczenia ceny wg wzoru określonego w pkt 13.1 tj. obliczy koszt
kredytu mnożąc wartość kredytu przez oprocentowanie składające się ze stawki WIBOR 3M
z dn. 30.10.2018 r. i stałej marży banku oraz do tak dokonanego wyliczenia wysokość
prowizji przygotowawczej. Przy takim sposobie wyliczenia ceny do obliczeń nie jest
wymagane wskazanie ilości dni. Ponadto sposób obliczenia ceny wskazany w SIWZ,
zapewnia porównywalność ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt 3.12. SIWZ
zastrzegł sobie prawo, że kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w
SIWZ tj. oprocentowaniem i prowizją przygotowawczą.
Ad.2.
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej w zakładce dotyczącej przetargu
umieszczono sprawozdania: RB – NDS za 2015 r., RB – Z za 2015 r., RB – NDS za 2016 r.
i RB – Z za 2016 r.
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