Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 9 342 666,13 PLN

Czernichów, dnia 2020-05-12
Znak pisma: FB.271.1.2020
WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kredyt bankowy długoterminowy
w wysokości 9 342 666,13 PLN; Nr sprawy: FB.271.1.2020.
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pozn. zm.)
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1: W nawiązaniu do niepełnej odpowiedzi do SIWZ z dn. 06.05.2020 na pyt. 5 prosimy
o potwierdzenie, że możliwość refinansowania, o której mowa w rozdz. XXVII SIWZ ust. 2 ppkt. 2 dotyczy
rozchodów zgodnych z celem kredytowania (rozdz. IV ust. 1 SIWZ).
Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że możliwość refinansowania dotyczy rozchodów zgodnych
z celem kredytowania (Rozdział IV ust. 1 SIWZ).
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę bankową, z zastrzeżeniem że stopa procentowa nie
może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza iż w
przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej
przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero?
Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie podstawowych stóp procentowych
przez RPP w ostatnim miesiącu i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp
procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy
zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę uniemożliwia złożenie oferty banku
w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację, z zastrzeżeniem że stopa
procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zastępca Wójta
mgr Maciej Gędłek

Sporządzono 1 egz.:
1 egz. - A/a.
Przesłano mailem do Wykonawców i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

