
 

 
     

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZ Ą
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zacią ę

kredytu długoterminowego w wysokoś
 
 W związku z wpłynięciem zapytań ś ę ą

 
Pytanie 1.  Czy Zamawiający dopuszcza do umowy oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę
WIBOR1M?              Odpowiedź: 

Pytanie 2. Czy w przypadku zastosowania w umowie zapisu, iż

WIBOR3M dopuszcza się zmianę ż ś

uwagę dla kolejnego okresu obrachunkowego stawkę

poprzedzającego?        Odpowiedź

W związku z powyższymi odpowiedziami zapisy w siwz powinny brzmieć

Pkt. 5) pozycja: 

- do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z 
ostatniego dnia kwartału poprzedzają

naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę

ostatniego dnia kwartału poprzedzają ę ą ż

Zmiana oprocentowania następuje każ ę

Pkt 10: odsetki od kredytu płatne bę ą ą

kończącego kwartał począwszy od IV kwartału 2011 r.

 Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wprowadzona zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treś

ogłoszenia o zamówieniu.   
 Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiają ś

swojej stronie internetowej aktualną ę ą ą

 
Pozostałe dokumenty niezbędne do przygotowania i złoż ę ą

internetowej zamawiającego : http://bip.sulikow.pl

 

Sprawę prowadzi: 
Dariusz Mulko 
Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień

tel. +48 75 77 87 613 
Adres e-mail: ug2@sulików.pl 

 

URZĄD GMINY SULIKÓW

   Sulików, dnia 19 paź

      

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZ ĄCE SIWZ – CIĄ

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zacią ę

w wysokości 2.480.107,00 zł 

ą ęciem zapytań do treści SIWZ udzielam odpowiedzi na nastę ą

ący dopuszcza do umowy oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę
Odpowiedź: NIE  

2. Czy w przypadku zastosowania w umowie zapisu, iż oprocentowanie oparte jest na stawce 
ę zmianę oprocentowania po każdym kwartale? I jednocześ

ę dla kolejnego okresu obrachunkowego stawkę WIBOR3M z ostatniego dnia k
Odpowiedź: TAK  

ą ższymi odpowiedziami zapisy w siwz powinny brzmieć: 

: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z 
ostatniego dnia kwartału poprzedzającego miesiąc podpisania umowy i stałej marż

żdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z 
ostatniego dnia kwartału poprzedzającego okres obrachunkowy powiększoną o marż

ępuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału.

Pkt 10: odsetki od kredytu płatne będą w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesią

ń ą ąwszy od IV kwartału 2011 r. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wprowadzona zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treś

ą ższe pod uwagę Zamawiający umieści w BZP ogłoszenie o zmianie og
swojej stronie internetowej aktualną siwz uwzględniającą te zmiany.. 

ędne do przygotowania i złożenia oferty będą do pobrania ze strony 
http://bip.sulikow.pl 

Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych  

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, 
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922 

Adres e-mail: ug@sulikow.pl
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl

ĄD GMINY SULIKÓW  

października  2011 roku 

CIĄG DALSZY  

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zaciągnięcie 

ą ę ń ści SIWZ udzielam odpowiedzi na następujące pytania:  

ący dopuszcza do umowy oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę 

ż oprocentowanie oparte jest na stawce 
ę ę żdym kwartale? I jednocześnie brania pod 

ę ę WIBOR3M z ostatniego dnia kwartału 

: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z 
ąc podpisania umowy i stałej marży Wykonawcy. Przy 

ż ę WIBOR 3M z 
ą ę ą o marże wykonawcy. 

ę ż ępnego kwartału. 

ę ą w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wprowadzona zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści 

w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia a na 

ę ż ę ą do pobrania ze strony 

ĄD GMINY SULIKÓW 
975 Sulików, woj. dolnośląskie 

tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922  
mail: ug@sulikow.pl 

Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl 

 


