URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 17.03.2014 r.
TOM.271.1.8.2014

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ZP.271/8/BF/14 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
5 000 000 PLN”

Zamawiający informuje, że w dniu 14 marca 2014 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie
ww. postępowania o niniejszej treści:
„Po zapoznaniu się z SIWZ, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie
poniższych kwestii:
1. W treści SIWZ nie jest określony termin na jaki ma być udzielony kredyt – dopiero z
załącznika nr 2 wynika, że kredyt ma być udzielony do 31.12.2021r. Prosimy o
potwierdzenie terminu spłaty kredytu.
2. Zamawiający aktualnie nie dysponuje uchwałą RIO pozytywnie opiniującą możliwość
spłaty kredytu. Czy w związku z tym, warunkiem podpisania umowy może być
przedłożenie w Banku przez Kredytobiorcę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
potwierdzającej możliwość spłaty przedmiotowego kredytu.
3. Niejasny jest zapis pkt. 15 ostatni akapit sugerujący, że wpisanie cyfry „0”
w jakiejkolwiek rubryce skutkować będzie odrzuceniem oferty. Co zatem należy wpisać
w tabeli koszty kredytu w pozycji prowizja za uruchomienie kredytu w sytuacji, gdy np.
prowizja taka wynosić będzie „0” PLN, aby oferta nie została odrzucona?
4. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy zawarte w punkcie 21 SIWZ litery a, b, c, d, f, g, h,
dotyczące możliwości dokonania zmian w zawartej umowie kredytowej będą miały
prawo zaistnieć, pod warunkiem wyrażenia zgody obydwu stron to jest Zamawiającego i
Banku.
5. Istotne warunki umowy nie zawierają zapisu w jaki sposób zostanie zmieniony
harmonogram spłaty w sytuacji rezygnacji z wykorzystania części kredytu.
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy:
,,W
przypadku braku konieczności zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, harmonogram
spłat zostanie zmieniony. Zmiana harmonogramu spłat będzie polegać na zmniejszeniu
kwot rat w okresie spłaty Kredytu. Zmiana harmonogramu spłat wymaga zawarcia
Aneksu do Umowy.’’
6. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji z Umowy, oraz z
tytułu weksla?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego
zastosowania regulaminu banku do umów kredytowych?”

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:
Ad. 1.
Potwierdzamy termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2021 r.
Ad. 2.
Tak
Ad. 3
Zapis pkt. 15 nie dotyczy pozycji „prowizja za uruchomienie kredytu”
Ad. 4
Tak
Ad. 5
Tak
Ad. 6
Tak
Ad. 7
Nie

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
-/Bożena Sehn

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

