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ZP 341/27/6662/2009

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w
Milanówku".

Zamawiajacy informuje, ze dnia 24.09.2009roku wplynelo zapytanie w sprawie ww.
postepowania o niniejszej tresci:

Pytanie -" w zwiazku z dokonanym przez Panstwa ogloszeniem o przetargu nieograniczonym nr
ZP.340/ 27/ 09-Budowa budynku publicznego przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza w Milanówku
Bank jako podmiot finansujacy Wykonawce uprzejmie prosi o dostarczenie nizej wymienionych
wyjasnien:
1. z jakiego dnia nalezy przyjac stawke WIBOR 1M
2. czy mozliwe jest wykupienie kwoty 3 500 tys" zl.(stanowiacej 2 raty platne na koniec 201 Dri

2011r.) przeznaczoriej na zaplate za wykonywany projekt, czy tylko ceny podana przez
Wykonawce pomniejszona o ww. kwote. W przypadku mozliwosci wykupu kwoty 3 50Otys. Zl
prosimy o informacje czy kwota ta równiez bedzie oprocentowana.

3. w jakich terminach bedzie nastepowac wyplata srodków w wysokosci 3 500 tys. Zl
4. od jakiego dnia bedzie naliczane oprocentowanie od wykupionej wierzytelnosci.

Zwracamy sie z prosba o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 08 pazdziernika 2009r.
Prosba nasza jest podyktowana wzgledami proceduralnymi obowiazujacymi w Banku przy
podejmowaniu decyzji finansowych. Jednoczesnie stosowne oswiadczenie zlozone przez Bank
jest zalacznikiem skladanym przez Wykonawce wraz z oferta"

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pismo wyjasniam co nastepuje.
1. Stawke WIBOR 1 M nalezy przyjac zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w wysokosci 4,5%.
2. Nie ma mozliwosci wykupienia 3500 tys. zl - kwota ta zostanie wyplacona Wykonawcy ze

srodków wlasnych Inwestora w terminach okreslonych w SIWZ.
3. Oprocentowanie od wykupionej wierzytelnosci naliczane bedzie od momentu wykupu.

Idac naprzeciw Panstwa prosbie, postanowilem o przesunieciu terminu skladania ofert na
dzien 5 pazdziemika 2009r. Ogloszenie takiej tresci znajdzie sie na stronie Urzedu Miasta
Milanówka w piatek, 25 wrzesnia 2009r.
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