PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU
NA UDZIELENIE KREDYTU DO KWOTY 9.000.000 PLN
1.Pytanie :

Czy dopuszczacie Państwo podpisanie Oświadczenia o poddaniu się
egzekucji zgodnie z obowiązującym prawem bankowym?

2.Pytanie :

Czy do wyliczenia odsetek możliwe jest przyjęcie rzeczywistej liczby dni
kalendarzowych w poszczególnych miesiącach, przy założeniu że każdy rok liczy 365 dni
(stała baza odsetkowa)?

3.Pytanie : Czy przedmiotowy kredyt może być finansowany ze środków pochodzących
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

4.Pytanie : Czy jest dopuszczalne ustalenie stopy procentowej w umowie kredytowej wg
następującej treści : „Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej
ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marże w wysokości ............. punktów procentowych w
stosunku rocznym. Stopa procentowa ustalona jest na miesięczne Okresy Obowiązywania
Oprocentowania, z których pierwszy rozpoczyna się w pierwszym Dniu Uruchomienia i
kończy się w dniu poprzedzającym pierwszy Dzień Roboczy kolejnego miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego po miesiącu, w którym rozpoczął się pierwszy Okres
Obowiązywania Oprocentowania. Każdy następny Okres Obowiązywania Oprocentowania
rozpoczyna się w pierwszym Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego tj,
bezpośrednio po upływie poprzedniego Okresu Obowiązywania Oprocentowania . Ostatni
Okres Obowiązywania Oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia okresu kredytowania. Dzień Ustalenia Oprocentowania dla pierwszego Okresu
Obowiązywania Oprocentowania następuje w oparciu o stawkę WIBOR obowiązującą w
pierwszym Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pierwszy
Dzień Uruchomienia, a jeżeli w tym dniu stawka ta nie była notowana, to w oparciu o stawkę
z ostatniego Dnia Roboczego miesiąca poprzedniego, w którym notowania były dostępne”.

5.Pytanie :

Jakie wcześniej zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone przedmiotowym

kredytem ?

6.Pytanie : Kiedy zostanie wydana opinia RIO w sprawie przedmiotowego kredytu?
Odpowiedź Zamawiającego do pkt.1:

Zamawiający

nie

podpisze

Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Odpowiedź Zamawiającego do pkt.2 :

Zgodnie z cz.III pkt.1 i cz.XII pkt.4
oraz cz. XVI pkt. 3 SIWZ - Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni
kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach bez założenia że każdy rok liczy 365
dni (stała baza odsetkowa).

Odpowiedź Zamawiającego do pkt.3:

Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia nie reguluje, z jakich środków skorzysta bank udzielający kredytu. Od banku
zależy, czy wykorzysta środki własne, środki konsorcjum bądź też środki powierzone.

Odpowiedź Zamawiającego do pkt.4:

W umowie kredytowej przyjmujemy
zapis o którym mowa w cz. XVI pkt.4 SIWZ tj, „Oprocentowanie wykorzystanego kredytu
naliczane jest według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę w wysokości
.........%. Stawka WIBOR 1M ustalona jest comiesięcznie jako średnie arytmetyczne stawki
WIBOR 1M z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem poprzedniego
miesiąca kalendarzowego”

Odpowiedź Zamawiającego do pkt.5 :

Przedmiotowym kredytem zostaną
pokryte wszystkie wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zawartych umów na
sfinansowanie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Odpowiedź Zamawiającego do pkt.6 :

Po otrzymaniu Opinii z Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
zamieścimy na stronie internetowej www.myslenice.pl

