
Nowe Ostrowy, 2013.11.19. 

 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271/11/2013 

 

 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł. dla  

   Gminy Nowe Ostrowy”. 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił 

się w dniu 15.11.2013 r. do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy z pytaniami do SIWZ.  

Niniejszym pismem Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Czy do zabezpieczenia kredytu oprócz weksla „in blanco” przewidziana jest deklaracja wekslowa. Czy 

będzie kontrasygnata Skarbnika Gminy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §3 uchwały nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel 

In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na którym zostanie 

złożona kontrasygnata skarbnika. 

 

Pytanie 2: 

Czy jest możliwość zmiany zapisu w SIWZ o treści: „W przypadku gdy termin spłaty kredytu 

przypadnie na dzień wolny od pracy zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy 

następujący po wyznaczonej dacie spłaty” na taki, który byłby zgodny z dniami wyznaczonymi w 

harmonogramie. Państwo wyznaczyliście konkretne daty w harmonogramie i w przypadku spłaty w 

pierwszym dniu roboczym mogą być naliczone odsetki od kapitału przeterminowanego. Czy taki zapis 

musi być zawarty w umowie. 

Odpowiedź: 

Wszystkie terminy spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem przypadają na dni robocze i w tych 

dniach będą dokonywane. 

 

Pytanie 3: 

Do liczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w roku tj. 365 i rzeczywistą ilość dni 

w miesiącu. Jak należy rozumieć zapis zawarty w SIWZ. Czy jest możliwość usunięcia takiego zapisu 

z warunków umowy. Jest to zapis niezgodny z zasadami rachunkowości. 

Odpowiedź: 

Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w 

okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Do celów obliczania oprocentowania 

przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w roku tj. 365 i rzeczywistą ilość dni w miesiącu 

 

Pytanie 4: 

Jak Państwo rozumiecie zapis „ zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w 

zależności od potrzeb” cel kredytu jest ściśle określony w SIWZ. Czy taki zapis musi być zawarty w 

umowie kredytowej. 

 

Odpowiedź: 

Przez wykorzystanie kredytu w zależności od potrzeb rozumie się pokrycie deficytu budżetu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań i w taki sposób zawarte będzie w umowie 

 

Ponadto prosimy o informację gdzie są zawarte na stronie internetowej państwa sprawozdania. 

Załączone do SIWZ są niewystarczające. 

Informacja: Sprawozdania jako załączniki do SIWZ są na www.noweostrowy.bip.org.pl oraz w 

zakładce: prawo lokalne uchwały Rady Gminy  2013  XXXIII Sesja RG. 

 

Wójt Gminy 

  /-/ Zdzisław Kostrzewa 

http://www.noweostrowy.bip.org.pl/

