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Wyjaśnienie do treści SIWZ 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań 
inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek” 
 
 
 W odpowiedzi na zapytania wykonawcy zamawiający odpowiada 
 
Pytanie 1 – „W SIWZ okres wypłaty kredytu określono w transzach wg potrzeb 
Gminy Przyłęk od 10.10.2011r. do 31.12.2011 r. Jak Bank ma przyjąć kwoty i 
daty wypłaty transz kredytu do obliczenia ceny kredytu?” 
Odpowiedź: Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie całej 
kwoty kredytu tj. 1 046 702 zł. w dniu 10.10.2011r. 
 
Pytanie 2 – „W paragrafie 3 ustęp 7 występuje niezgodność sumy spłat kapitału 
kredytu z poszczególnych lat i pozycji razem. Różnica wynosi in plus 4 zł.” 
Odpowiedź: W związku z niezgodnością sumy spłat kapitału kredytu z 
poszczególnych lat ( 1 046 706 zł.) z kwotą kredytu będącego przedmiotem 
zamówienia (1 046 702 zł.) wynoszącą 4zł. Zamawiający zmienia zapis §3 ust.7, 
który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

7. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego 
miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.10.2012 r. do 30.09.2016 r. 
Terminy i wysokość spłat rat: 
 
2012 r.  3 raty po 11 900 zł = 35 700 zł 
2013 r.  11 rat po 15 298 zł, 1 rata (ostatnia) po 15 301 zł  = 183 579  zł 
2014 r.  11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia)  po 22 985 zł = 275 809 zł 
2015 r.  11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia)  po 22 985 zł = 275 809 zł  
2016 r.  9 rat po 30 645 zł  =  275 805 zł 
 Razem:                                  1 046 702 zł 
 
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane 
na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, która zostanie wyliczona w 
sposób następujący: 



2012 r.  3 raty po 5 000 zł = 15 000 zł 
2013 r. 12 rat po 5 000 zł = 60 000 zł 
pozostała część uruchomionego kapitału zostanie podzielona na 33 równe raty 
kapitałowe. 

 
Pytanie 3 – „Okres karencji w spłacie kredytu został ustalony w SIWZ w 
paragrafie 3 ustęp 3 do 30.09.2012 roku, a winien być ustalony do 30.10.2012 
roku, to jest jeden dzień przed datą spłaty pierwszej raty kredytu. System spłat 
rat kredytu został przyjęty w SIWZ jako miesięczny, zatem data spłaty pierwszej 
raty kredytu powinna być ustalona do 29.10.2012 r. ( w okresie nie 
przekraczającym jednego miesiąca od końca okresu karencji).” 
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ ustala termin spłaty 
pierwszej raty kapitałowej kredytu na dzień 31.10.2012r. 
 
Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są 
obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy 
SIWZ nie ulegają zmianie. 
Zamawiający zgodnie z art.12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedłuża termin składania ofert do 04 października 2011 r. do godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 października 2011 r. o godz.10.15. 
Zamawiający zgodnie z art.38 ust 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 


