URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 19.03.2014 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 18 marca 2014 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie
ww. postępowania o niniejszej treści:

„proszę o doprecyzowanie SIWZ poprzez udzielenie wyjaśnień na następujące pytania;
1. Czy Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytu, wekslu oraz
deklaracji wekslowej?
odpowiedź:
Tak
2. Czy Zamawiający przewiduje podpisanie;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
odpowiedź:
Nie
- oświadczenia z tytułu zabezpieczenia wierzytelności o poddaniu
się egzekucji?
odpowiedź:
Nie
3. Proszę o wskazanie ścieżki dostępu na stronie internetowej do;
- uchwały o powołaniu Burmistrza,
odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przekazuje zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej – w.w sprawie rada Miasta nie podejmuje uchwały
- uchwały o powołaniu Skarbnika.
odpowiedź:
BIP Milanówek, uchwały rady miasta, 2007 rok , Uchwała nr 122/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku

4. Aby oferty cenowe były możliwe do porównania proszę o zamieszczenie dat;
- wypłaty I transzy kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- wypłaty II transzy kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- wypłaty III transzy kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłat rat kredytu (ostatni dzień każdego kwartału czy ostatni
dzień roboczy każdego kwartału)
odpowiedź:
Zgodnie z tabelą kosztów kredytu wypłatę I transzy kredytu planuje się w trakcie II kwartału
2014 roku, wypłatę II transzy planuje się w trakcie III kwartału oraz wypłatę III transzy
kredytu planuje się w trakcie IV kwartału 2014 roku.
Do celów porównania cen które będą przedstawione w ofertach, przyjęto w tabeli „ilość dni w
okresie” – co jest wystarczające, aby spełnić powyższy wymóg.
Splata raty kredytu przypada na ostatni dzień kwartału.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
-/Bożena Sehn
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