Dot. Postępowania o zamówienie publiczne na „Udzielenie długoterminowego kredytu
bankowego dla Gminy Olszanica do wysokości 1 651 600 zł ( słownie : jeden milion sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) na okres 10 lat , w tym karencja do 15 stycznia
2013 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.08.2012 dotyczące postępowania o zamówienie
publiczne jak wyżej o treści:
„ czy zamawiający dopuszcza oprocentowania kredytu w oparciu o stopę referencyjną
WIBOR 1M zaokrągloną do drugiego miejsca , w dniu podpisania umowy , w wysokości
stopy referencyjnej sprzed 2 dni roboczych przed dniem podpisania umowy, w każdym
kolejnym okresie stabilizacji – w wysokości stopy referencyjnej sprzed 2 dni roboczych przed
pierwszym dniem tego okresu stabilizacji oprocentowania”
Odpowiedź:
W SIWZ jest zapis o treści :
„Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej
się z sumy:
- stałej w okresie kredytowania marży banku
- zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla
jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-1M)
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy
każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć
wysokość stawki WIBOR 1M z dnia 20-08-2012r. tj. 4,91 % + marża banku
O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca ( bank ) powiadomi
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla
danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego
kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni,
ilość dni w roku przestępnym 366.
Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków
umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia” i jest on obowiązujący.
Innych postanowień nie wprowadza się.

