
 

Bodzentyn, dnia 28.11.2018 r. 

BRO.271.58.2018 

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  

1.000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1986) zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawcy 

udziela  wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:  

 

P y t a n i e  1.  

„(…) zwraca się o sprostowanie omyłki polegającej na zapisie dotyczącym oprocentowania kredytu:  

w SIWZ jest: 

„oprocentowanie kredytu w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa 

powiększona o stałą marżę banku tj. stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M 

 i marża stała dla całego okresu kredytowania.  

 

Zaś we wzorze umowy paragraf 2 zał .nr 5 jest: 

 

„oprocentowanie kredytu liczone wg. stopy bazowej, którą stanowi zmienna stawka WIBOR 1M 

ustalana jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie 

obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania 

począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 

...........p.p.,   

 

O d p o w i e d ź: 

W związku z zaistniałą omyłką Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym 

zakresie: 

 

Rozdz. III pkt. 2., który otrzymuje brzmienie: 

„2. Koszt obsługi kredytu: 



- oprocentowanie kredytu liczone wg. stopy bazowej, którą stanowi zmienna stawka WIBOR 1M 

ustalana jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie 

obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania 

począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 

...........p.p.,   

- odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego miesiąca, płatne będą na podstawie pisemnej 

informacji Wykonawcy. 

- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytu liczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 1M  

z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, 

powiększone o stałą marżę Wykonawcy. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca winien przyjąć wysokość WIBOR 1M  z dnia 28.11.2018 r. 

- kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna.  

- Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 

- za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.  

- spłata kredytu odbędzie się na podstawie szczegółowego harmonogramu spłaty, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spłaty rat kredytu bez dodatkowych opłat 

 i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub 

całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą do 

faktycznego zadłużenia. W przypadku zaistnienia zmian strony ustalą nowy harmonogram sprawie 

spłaty kredytu, a dokonane ustalenia zostaną spisane w formie aneksu do umowy”. 

 

2. Modyfikacji podlega również: 

 

 Rozdz. XV pkt 14, który  otrzymuje brzmienie:  

„15. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie 

poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była 

umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący: 

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26 - 010 Bodzentyn 

oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` 

pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  

1.000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 



 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 

nie otwierać przed 05.12.2018 r. godz. 12.30
 

 

 

 Rozdz. XVI pkt 1 i pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  

 

 Pkt 1. „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 05.12.2018 r.                    

do godz. 12.00”. 

 

Pkt 4 . „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania 

 w siedzibie Zamawiającego 05.12.2018 r. godz. 12.30”. 

 

 Rozdz. III pkt 1.2., który otrzymuje brzmienie: 

1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie nie później niż do dnia 27.12.2018 r. 

 

 Rozdz. V. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Planowany termin kredytowania od dnia 31.03.2022 do dnia 31.12.2031 r. 

Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie nie później niż do dnia 

27.12.2018 r.” 

 Paragraf 1 pkt 4 zał. nr 5 Wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Realizacja kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego nie później niż do dnia  27.12.2018 roku 

bezpośrednio na rachunek Zamawiającego tj. …………………………………………………….”. 

 

3. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 651068-N-2018 z dnia 2018-

11-21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 


