
Radzyń Chełmiński, 18 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK-341-8/10

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy  
Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK-341-8/10/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI 

               Kierownik Zamawiającego działając  w oparciu o art.  38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień  
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do 
treści SIWZ:

Dnia 16 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„W związku z ogłoszeniem o przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego  
dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński ……………………….. zwraca się z prośbą o udzielenie  
odpowiedzi na niżej podane pytania oraz przesłanie poniżej wskazanych dokumentów:

1) Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  że  spłacane  raty  kapitałowe  będą  równej  wysokości,  
natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca?

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę by oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie na  
zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie  
kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego?

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?
4) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwiają nam dokonanie  

prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
• RbZ za rok 2009r.
• Rb-27S za rok 2009r.
• Rb-28S za rok 2009r.
• RbZ za II kwartał 2010r.
• Rb-27S za II kwartał 2010r.
• Rb-28S za II kwartał 2010r.
• Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni)
• opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009,
• opinia RIO o projekcie budżetu za rok 2010,
• uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu
• opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
• akt o wyborze burmistrza
• uchwała rady o powołaniu skarbnika
• zaświadczenie o nadaniu Gminie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
• zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP”.

WYJAŚNIENIA
1. Zamawiający dopuszcza w/w modyfikację harmonogramu spłat, analogicznie do treści wyjaśnień z 

dnia 11 sierpnia 2010 r. /strona internetowa Zamawiającego odp. na pytanie nr 8/.
2. Zamawiający wyraża zgodę by oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania było na zmiennej  

stawce WIBOR 1M zgodnie  z zapisami z wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego dnia 29 
lipca 2010 r. /odp. na pyt. Nr 10/, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 21 lipca 2010 r. - stopa 
procentowa kredytu, będzie równa sumie stawki odniesienia obliczonej  na podstawie średniej 
arytmetycznej  WIBOR-u  dla  depozytów  1-miesięcznych  ze  wszystkich  kalendarzowych  dni 
miesiąca  którego  dotyczy,  zaokrąglonej  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  oraz  marży  Banku  w 
wysokości……... Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem 
miesiąca  proporcjonalnie  do zmiany stawki  odniesienia  obliczanej,  z  zaokrągleniem do dwóch 
miejsc  po  przecinku,  na  podstawie  średniej  arytmetycznej  WIBOR-u  dla  depozytów  1-
miesięcznych  ze  wszystkich  dni  kalendarzowych  miesiąca  którego  dotyczy,  której  sposób 



wyliczenia określony jest w ust. 3.  § 4 ogólnych warunków umowy /zał. nr 4 do SIWZ/. Marża 
określona ust. 3 § 4 w/w zał. nie ulega zmianie.

3. Zamawiający  potwierdza,  iż  nie  posiada  żadnych  zobowiązań  wobec  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

4. Zamawiający na wniosek wykonawcy przesyła dokumenty, o których mowa w punkcie 4 zapytań.

Dnia 17 sierpnia2010 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000,00  
zł.
………………….. w związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego przetargu prosi o sprecyzowanie  
zapisów  SIWZ  dotyczących  terminów  uruchomienia  kredytu.  Informacja  ta  jest  niezbędna  do  celów  
ofertowych i uzyskania porównywalności ofert”.

WYJAŚNIENIA
Zgodnie  z  zapisami  punktu  3  i  4  SIWZ  „…uruchomienie  kredytu w  dniu  podpisania  umowy.  Termin 
uruchomienia kredytu: do dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2010 r. Czas obowiązywania umowy: od 
dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do dnia uregulowana wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy”. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjniej określić terminu uruchomienia kredytu, ponieważ 
nie  ma  możliwości  dokładnego  określenia  czasu,  jaki  będzie  niezbędny  do  dokonania  oceny  ofert, 
ewentualnego  wezwania  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień,  czy  też  uzupełniania  brakujących 
dokumentów. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu ważne będą prze okres 60 dni i to w tym 
okresie Zamawiający zobowiązany jest dokonać oceny ofert, oraz zawrzeć umowę, chyba, że zaistnieją  
przesłanki  skłaniające  Zamawiającego  do  zwrócenia  się  do  Wykonawców  o  przedłużenie  terminu 
związania ofertą na mocy art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do celów ofertowych jako datę uruchomienia kredytu należy przyjąć datę 30.09.2010.


