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BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
ul. Rynek 1                                                                                               tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl  

                 
                         Byczyna, dnia 07.06.2011 r. 
Wp II.271.12.3.2011 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
      

 
 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kredyt długoterminowy do 
kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii 
Europejskiej – „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej Gminy Byczyna”  
 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania o następującej treści: 

 
1. Czy zamawiający jest skłonny podać bazę, którą naleŜy zastosować na potrzeby procedury naliczania odsetek? 

Czy w tej kwestii Zamawiający miał na uwadze bazę 360 dni lub 365 dni? 
2. Czy w związku z tym, Ŝe WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (tzw. WIBOR 1M) nie jest ogłaszany przez NBP to 

czy Zamawiający jest skłonny zaakceptować, Ŝe wysokość oprocentowania jest równa zmienne stopie WIBOR dla 
depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres 
obrachunkowy, skorygowany o marŜę Banku? 

3. Czy fakt otrzymania przez Zamawiającego jest pewny? Jeśli tak, to czy Zamawiający jest skłonny na jakiej 
podstawie jest przyznane, w jakich transzach i terminach dofinansowanie będzie wpływać na konto 
Zamawiającego? 

4. Czy Zamawiający jest skłonny przyjąć, Ŝe w sytuacji gdy dzień spłaty (raty i/lub odsetek) będzie przypadał w dniu 
wolnym od pracy w Banku, to wówczas spłata ta nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu? 

5. Czy Zamawiający przez spłatę kredytu rozumie, Ŝe spłata zostaje uznana w dniu wpłaty środków na rachunek 
kredytowy? 

6. Czy Zamawiający jest skłonny określić, z jakim wyprzedzeniem przed terminem wypłaty będzie składał w Banku 
dyspozycję wypłaty? 

7. Czy Zamawiający jest skłonny przyjąć, Ŝe termin wypłaty będzie uwzględniał dni robocze i wolne od pracy? 
8. Czy Zamawiający jest skłonny przyjąć zapis w umowie kredytowej dotyczący wysokości kwoty kredytu, iŜ wynosi 

ona 2.987.634.49 PLN (a nie do tej kwoty)? 
9. Czy Zamawiający jest skłonny określić kiedy ma nastąpić aktualizacja stopy zmiennej? 
10. Czy Zamawiający jest skłonny podpisać wraz z umową kredytową „Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji” (tzw. BTE) do wysokości 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych)? 
 
Odpowiedzi: 
 
Ad 1. Zgodnie z zapisami SIWZ i formularzem oferty, to obliczenia ceny przyjmujemy, iŜ rok ma 365 dni. 
Ad 2. Do obliczenia ceny naleŜy przyjąć stawkę WIBOR 1 m, ogłoszoną na dzień 01.06.2011 r. czyli 4.36. Natomiast na 
potrzeby udzielonego juŜ kredytu wysokość oprocentowania moŜe być równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-
miesięcznych w PLN z notowania na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, 
skorygowany o marŜę Banku. 
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Ad 3. Umowa o dofinansowanie w formie refundacji Projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-

2013 w ramach osi priorytetowej RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska, Działanie RPOP.04.03.00 Ochrona 
powietrza, odnawialne źródła energii, Numer ewidencyjny wniosku WND-RPOP.04.03.00-16-043/10, nr 
RPOP.04.03.00-16-043/10-00 z dnia 30.09.2010 r. 

Ad 4.Tak. 
Ad.5.Tak. 
Ad.6. Zamawiający będzie składał dyspozycję wypłaty najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wypłaty. 
Ad.7. Tak. 
Ad.8. Nie, poniewaŜ całkowita wartość inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej  
          Gminy Byczyna”, nie jest na dzień dzisiejszy znana i moŜe być ona mniejsza niŜ wartość 2.987.634,49 PLN.  
Ad.9. Stopa procentowa będzie się zmieniała wraz ze zmiana stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN  
          i/lub zmianą marŜy Banku. 
Ad.10. Tak. 
 
Aszch/  


