Bestwina, dnia 18.03.2013r.
ST.271.003.2013

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez
wykonawców w postępowaniu przetargowym:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł”

Pytanie 1
Czy do umowy kredytowej powinna zostać zastosowana stawka WIBOR 1M?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 2
Czy stawka WIBOR stosowana w trakcie trwania umowy może być notowaniem z 1-go dnia
miesiąca?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 3
Czy do obliczenia ceny oferty należy założyć, że uruchomienie środków nastąpi jednorazowo w dniu
22.04.2013r.
Odpowiedź
Tak
Pytanie 4
Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 2 lit. j) SIWZ wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z
lit. b, c, d, e Formularza ofertowego (czyli m.in. marżę). Opłaty te mogą być płatne najpóźniej w dniu
uruchomienia kredytu. Natomiast Rozdział XVI pkt. 9 SIWZ mówiący o istotnych postanowieniach
umowy, wśród opłat, które mają zostać pobrane w dniu uruchomienia kredytu nie wymienia już
marży.

Uprzejmie prosimy o dokładne sprecyzowanie, które opłaty i prowizje mają zostać zapłacone z góry w
dniu uruchomienia kredytu.
Zdaniem Banku w Rozdziale III pkt. 2 lit. j) SIWZ w części odwołującej się do zapisów Formularza
ofertowego nie powinno być lit. b. Na łączną kwotę odsetek od kredytu składa się bowiem stawka
WIBOR + marża banku.
Odpowiedź:
Zamawiający w związku z powyższym pytaniem dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że zapis
Rozdziału III pkt 2 lit. j) otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z pkt 1 lit. c, d, e Formularza ofertowego.
Opłaty i prowizje są niezmienne w czasie trwania umowy i płatne będą jednorazowo najpóźniej w
dniu uruchomienia kredytu, za wyjątkiem odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej”.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie opłat i prowizji płatnych w dniu uruchomienia kredytu poprzez
ich potrącenie z kwoty kredytu stawianej do dyspozycji Zamawiającego.
Odpowiedź
Tak
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, iż karencja w spłacie kapitału trwa do 30.01.2015r włącznie, a pierwsza
spłata raty nastąpi zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w SIWZ tj. 31.01.2015r
Odpowiedź:
Tak. Karencja w spłacie kapitału trwa do 30.01.2015r włącznie, a pierwsza spłata raty nastąpi zgodnie
z harmonogramem przedstawionym w SIWZ.
Pytanie 7
Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.
Odpowiedź:
W uchwale budżetowej Gminy Bestwina na 2013 rok nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina,
stosownie do treści art. 212 ust. 1 pkt. 3 i 6 FinPublU, założony został planowany deficyt, wskazane
zostało źródło jego sfinansowania w postaci kredytu i pożyczki oraz określony został limit zobowiązań
z tytułu pożyczek zaciąganych w celu sfinansowania planowanego deficytu, a ponadto organ
stanowiący na podstawie art. 212 ust. 2 pkt. 1 FinPublU upoważnił organ wykonawczy do zaciągania
kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu, to realizacja przychodów z tych źródeł
jest w pełni możliwa jedynie na podstawie uchwały budżetowej. Wobec powyższego, brak jest
konieczności podejmowania uchwał w sprawie zaciągania kredytu i pożyczki, jeżeli zaciąganie
zobowiązania finansowego umożliwia uchwała budżetowa.
Zamawiający udostępnia Uchwałę Nr 4100/I/9/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Bestwina, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 8
Prosimy o udostępnienie Uchwały o zaciągnięciu kredytu lub Zarządzenia Wójta w tym zakresie.
Odpowiedź:
Powyższe informacje zawarte są w Uchwale Budżetowej Gminy Bestwina na 2013 rok nr
XXV/194/2012 z dnia 13 grudnia 2012r, § 14 pkt. 2 przedmiotowej uchwały (załącznik nr 6 do
SIWZ).

Otrzymują:
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2 a/a

