Proszowice, dn. 21.11.2018 r.

WYJAŚNIENIE
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu”, informujemy iż wyjaśniamy
zapisy w SIWZ.
1. W SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia zapis na :
•
oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 3 miesięcznych
depozytów złotowych 3m +/- marża banku. Aktualizacja stopy procentowej
następować będzie w okresach 3miesięcznych. Oprocentowanie ulega zmianie w
pierwszym dniu kwartału będąc stałym przez cały kwartał. Stawkę
WIBOR 3M przyjmuje się z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał , w
którym będzie ona obowiązywała. Stawki należnego oprocentowania zmienne będą na
koniec kwartału z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego kwartału"
•
spłaty rat kapitałowych następować będą kwartalnie z zachowaniem okresu
karencji do dnia 31.03.2020 r. (tabelka w załączeniu)
•
spłata odsetek następować będzie do 30tego dnia każdego kwartału
kalendarzowego począwszy od dnia 30.12.2018 r. Odsetki naliczane będą od kwoty
faktycznie wykorzystanego kredytu. Wysokość rat kapitałowych wg harmonogramu
spłat. Wysokość rat odsetkowych malejąca. Prowizja pobrana jednorazowo przy
uruchomieniu kredytu,
•
zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny In blanco wraz z
deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art.
777 par 1 pkt 5 kpc.
2. W SIWZ składanie ofert jest zapis: Oferty zostaną otwarte w siedzibie, Gminy Mietków, ul.
Kolejowa 35, 55-081 Mietków pok. Nr 15 (Sala Narad), w dniu 23.11.2018 r. o godz.09:00.
Otwarcie ofert jest jawne. – wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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