
         Sadkowice 28.08.2014 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 28.08.2014 

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 

732.392,00PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy". 

 

Zapytanie nr 1.  

Czy Gmina wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową?  

Odpowiedź: Tak.  

Jeśli tak, to czy na wekslu i na deklaracji wystąpi kontrasygnata Skarbnika Gminy? 

Odpowiedź: Tak 

 

Zapytanie nr 2. 

Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wysokości 

kredytu? 

Odpowiedź: Tak 

 

Zapytanie nr 3. 

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i oświadczeniu o poddaniu się  

egzekucji? 

Odpowiedź: Tak 

 

Zapytanie nr 4. 

Czy pierwsze odsetki mają być płatne w ostatnim dniu kwartału począwszy od kwartału, w 

którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu? 

Odpowiedź: Tak 

    

Zapytanie nr 5. 

Czy do wyliczenia ceny można przyjąć : 

1) stawkę WIBOR 1M z dnia 25.08.2014r. tj. 2,60%? 

2) jednorazowe wykorzystanie kredytu w dniu 30.09.2014r.? 

Odpowiedź: 1) W formularzu ofertowym w pozycji 1.4 Marża banku dodana do zmiennej 

stawki procentowej ustalonej na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1 

miesięcznych - należy podać tylko marżę banku w ujęciu procentowym !.  

2) kredyt będzie wykorzystywany z zależności od potrzeb na podstawie składanych 

dyspozycji uruchomienia transzy kredytu. 

 

Zapytanie nr 6. 

Czy Gmina potwierdza termin karencji w spłacie kapitału do 31.03.2015? Zgodnie z SIWZ 

pierwsza spłata kapitału płatna do 31.03.2015. 

Odpowiedź: Tak 

  

Zapytanie nr 7. 

Czy Gmina wyraża zgodę  na zamieszczenie w umowie kredytowej zapisu:  

„ Stawką referencyjną dla określania stopy procentowej dla kredytu jest stawka WIBOR 

1M. Stawka WIBOR dla jednomiesięcznych międzybankowych (WIBOR 1M), będąca 



podstawą określenia oprocentowania w danym miesiącu wyliczanej jako średnia z 

ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku” 

lub 

„Stawką referencyjną dla określania stopy procentowej dla kredytu jest stawka 

WIBOR1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę 

procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania 

podanego w Tabeli kursów Banku  obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i 

spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z 

notowaniem stawki WIBOR1M, stosuje się stawkę WIBOR1M podaną w ostatniej 

obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym  ten dzień”? 

Odpowiedź: Gmina wyraża zgodę  na zamieszczenie w umowie kredytowej zapisu:  

„ Stawką referencyjną dla określania stopy procentowej dla kredytu jest stawka WIBOR 

1M. Stawka WIBOR dla jednomiesięcznych międzybankowych (WIBOR 1M), będąca 

podstawą określenia oprocentowania w danym miesiącu wyliczanej jako średnia z 

ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”. 

 

 

             Wójt Gminy 

 

          Leszek Jankowski 

 


