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- Wykonawcy Dotyczy: zadania pn „Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego o wartości
1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów Gminy Wadowice Górne”
W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie
art. 38 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 , 1047 i

1473 ) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia, iż
Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach SIWZ oraz
złożonej w postępowaniu oferty zamiast wzoru umowy (który nie podlega
merytorycznej ocenie Zamawiającego)?
2. Prosimy o podanie informacji niezbędnych do obliczenia cent oferty
i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert:
daty spłaty pierwszej raty kapitałowej
daty spłaty ostatniej raty kapitałowej
daty spłaty odsetek,
wskazane w SIWZ daty nie są precyzyjne i nie zapewniają wyliczenia ceny oferty
przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów
3. Czy zamawiający potwierdza ,że warunkiem uruchomienia środków będzie
ustanowienie przewidzianego w SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla In blanco
wraz z deklaracją wekslową?
4. Prosimy Zamawiającego o zgodę na przyjęcie do naliczenia odsetek założenia, że
rok obrachunkowy liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni? Zmiana ta spowoduje znaczne
zwiększenie konkurencyjności postępowanie oraz stworzy możliwość udziału w
nim większej ilości podmiotów. Zgoda na dokonanie zgłoszonej propozycji
zmiany formuły obliczania odsetek od udzielonego kredytu pozwoli również na
przedstawienie korzystniejszej dla Zamawiającego cenowo oferty.

5. Z uwagi na krótki, pozostały czas na zadawanie ewentualnych zapytań
związanych
szczególnie z częścią operacyjną zamówienia, gwarantujący prawidłowe
przygotowanie oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na
04.04.2014 r.
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania .

Ad.1.
Zamawiający nie wyraża zgody

na przedłożenie

wraz z ofertą jedynie oświadczenia

o gotowości zawarcia umowy na warunkach SIWZ.
Zamawiający oczekuje, iż w toku oceny ofert zostanie mu przedłożony wraz z całą wymaganą
dokumentacją stanowiąca w całości ofertę, stosowny projekt umowy.

Ad.2.
Data 1 spłaty raty kapitałowej – 31.03.2017 r.
Data ostatniej spłaty raty kapitałowej - 31.12.2018r.
Odsetki płatne zgodnie z zapisami określonymi w punkcie 3 podpunkt 3 SIWZ.

Ad.3.
Zamawiający potwierdza, iż uruchomienie kredytu warunkowane

będzie ustanowieniem

stosownego zabezpieczenia .

Ad.4.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formuły naliczania odsetek. Do naliczania odsetek
oferent winien założyć, iż rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Ad.5.
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
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