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IZ.271.38.2017 Kartuzy, dnia 15.09.2017 r. 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu 

w kwocie do 13 000 000,00 złotych 
 

 
WYJAŚNIENIA NR 3 I MODYFIKACJA NR 2 Z DNIA 15.09.2017 r. 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego 
zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Udzielenie kredytu w kwocie do 13 000 000,00 
złotych,  wyjaśniam:  

 

Pytanie nr 1:  
Zaproponowany przez Zamawiającego w pkt III 6 SIWZ zapis dot. uznania za termin 
uruchomienia kredytu datę wpływu środków na r-ek kredytobiorcy w innym banku nie jest 
możliwy do obsługi przez system informatyczny banku, który nie prowadzi rachunków budżetu 
Zamawiającego, ponieważ taki bank nie ma dostępu do tych rachunków, a co za tym idzie nie 
ma możliwości potwierdzenia faktycznej daty uznania tego rachunku. 

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.  

Odpowied ź: 
Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ w pkt 6 Części III. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści 
SIWZ: 

1. Modyfikacji podlega treść pkt 4 ppkt 8) Części II SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„8)  Sposób naliczania odsetek i ich spłata: Kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku 
rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie 
wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną 
stanowić będzie stawka WIBOR 3M. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy 
udzielana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M 
obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału 
poprzedzającego dany okres odsetkowy. Marża banku będzie stała. Odsetki od kredytu 
naliczane będą, od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od 
wykorzystanego kredytu płatne będą ostatniego dnia każdego kwartału. Odsetki od 
kredytu liczone będą: 

a) zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku, tj.: od dnia następnego po 
dniu wypłaty transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu lub od 
dnia wypłaty transzy do dnia poprzedzającego spłatę całkowitego kredytu, 

b) wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Bank nie będzie naliczał odsetek od 
kwoty niewykorzystanego kredytu).” 

2. Modyfikacji podlega treść pkt 6 Części III SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
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„6.  Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach w okresie od podpisania umowy 
do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji 
Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego 
zapotrzebowania na środki na 3 dni robocze przed ich uruchomieniem. Zapotrzebowanie 
będzie przesłane do Banku w formie elektronicznej i papierowej.  

Bank zapłaci karę w wysokości 0,2 % wartości kredytu za każdy dzień opóźnienia 
uruchomienia kredytu. Termin uruchomienia kredytu - zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w danym banku - jest równoznaczny z terminem wpływu transzy na 
rachunek kredytobiorcy lub terminem obciążenia rachunku kredytowego Wykonawcy.”  

3. Modyfikacji podlega treść pkt 8 Części IX SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„8. Termin składania ofert: 02.10.2017 r. do godz. 12 00.”  

4. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w sali nr 27 (parter) w terminie: 
02.10.2017 r. o godz. 12 30” 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegaj ą zmianie. Niniejsza modyfikacja tre ści SIWZ powoduje 
zmian ę ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 
…………………………………………………… 

(Podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


