
Lutocin, dnia 29.11.2010r.

   

 GMINA LUTOCIN

 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 341-9/2010

Dot.  :  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  341-9/2010  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych  

pochodzących ze środków MFEOG w wysokości 1 500 000 zł w walucie polskiej”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Gmina Lutocin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych  (Dz.U.  Z 2010 r.  Nr  113, poz.  759 z  późn.  zm.)  wyjaśnia  treść SIWZ 
dotyczącą zapisów w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do oferty
 

Pytania:
 

1.  W jakim dniu będzie następowała płatność odsetek jeżeli 30 dzień miesiąca przypadnie w 
dniu wolnym od pracy? Miesiąc luty w 2011 r. będzie miał 28 dni – w którym dniu lutego 
powinna przypadać spłata odsetek?

2.  Czy aktualizacja stawki WIBOR 1M będzie następowała w dniu płatności odsetek, czy też 
w innym terminie?

3.  Z jakiego dnia będzie pobierana stawka WIBOR 1M do comiesięcznej aktualizacji stopy 
procentowej?

4.  Jaka ilość dni w roku będzie stanowiła bazę dla wyliczenia odsetek (365 czy 360)? Czy do 
wyliczenia  odsetek  w  okresach  obrachunkowych  należy  przyjąć  faktyczną  liczbę  dni 
kalendarzowych?

5.  W umowie powinien być wskazany numer rachunku technicznego, na który Gmina będzie 
dokonywała spłaty odsetek i rat kredytu.

Ponadto,  prosimy o dopisanie  następującej  treści  w § 5 ust.  3 w projekcie  umowy kredytowej, 
stanowiącym załącznik Nr 3 do oferty: „ Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty 
kredytu  wraz  z  odsetkami  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  środków 
pochodzących  z  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  zgodnie  z 
umową  finansową  Nr  PLO  0323/E2/2.1.5/021/09  o  dofinansowanie  Projektu:  „Rozwiązanie 
problemu degradacji  środowiska  w Gminie  Lutocin  –  budowa gminnej  oczyszczalni  ścieków i 
kanalizacji”  zawartej  w  dniu  14.05.2009r.  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia Ministra Środowiska.”



 
Odpowiedź:
 

1.  Zapłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

2.  Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek. 

3.  Stawka WIBOR 1M do comiesięcznej aktualizacji stopy procentowej będzie pobierana z 
notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem 
odsetkowym.

4.  Przy wyliczeniu odsetek w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy 
wyliczeniu odsetek w okresach obrachunkowych należy przyjąć faktyczną liczbę dni 
kalendarzowych.

5.  Zmiana zapisu § 3 ust. 1 Umowy na:
            „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu na rachunek nr  ...................................
            ….......................................................... w następujących terminach i kwotach:
            w dniu ….......................... w wys ...........................zł,
            w dniu ….......................... w wys ...........................zł,
            …........
            …........
            Ponadto dodaje się w § 5 w projekcie umowy ust. 3 o następującej treści: „Kredytobiorca 
zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 
dni  od  daty  otrzymania  środków  pochodzących  z  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego,  zgodnie  z  umową  finansową  Nr  PLO  0323/E2/2.1.5/021/09  o 
dofinansowanie  Projektu:  „Rozwiązanie  problemu  degradacji  Środowiska  w  Gminie  Lutocin  – 
budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” zawartej w dniu 14.05.2009r. z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia 
Ministra Środowiska.”
 
 
                  Wójt   

             (-) lek. wet. Ryszard Gałka
….......................................................
               (podpis kierownika Zamawiającego)

 


