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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi  usługi udzielenia pożyczki, Zamawiający udziela 
odpowiedzi:

Pytanie  1:  Z  uwagi  na  wysoką wartość  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca zwraca się  z  prośbą  aby 
zabezpieczeniem przedmiotu zamówienia był zarówno weksel in blanco wraz z deklaracją  wekslową  jak i 
hipoteka lub zastaw.
ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia. 

Pytanie  2: Prosimy o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  zamierza  zawrzeć  umowę  na  okres  42  miesięcy 
(36 miesięcy spłaty pożyczki + 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału, prowizji i odsetek).
ODP:  Zamawiający przewiduje karencję  w spłacie pożyczki  do dnia 29 czerwca 2012 r.  Okres spłaty 
pożyczki wynosi 36 miesięcy.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, iż termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż
                   15.12.2011 r.
ODP:  Termin  uruchomienia  pożyczki  będzie  uzależniony  od  dnia  podpisania  umowy.  Uruchomienie 
pożyczki może nastąpić przed 15 grudnia 2011 r.

Pytanie  4:  Prosimy  o  potwierdzenie  warunków zmiany  harmonogramu  płatności  w  przypadku  zmiany 
terminu  uruchomienia  środków:  spłata  pożyczki  będzie  się  odbywać,  w  zależności  od  terminu 
uruchomienia  środków,  z  uwzględnieniem 6  miesięcznego okresu  karencji  w  spłacie  kapitału,  odsetek  i 
prowizji.
ODP:  
Uruchomienie  pożyczki  jest  przewidziane  na  dwa  dniu  po  zawarciu  umowy.  Docelowy  harmonogram 
zawierający spłatę pożyczki winien być przygotowany zgodnie z par. 2 ust. 3 umowy. Okres karencji w 
spłacie pożyczki jest określony w par. 5 ust. 1 umowy i nie można na dzień dzisiejszy stwierdzić, czy będzie 
wynosił 6 miesięcy.

Pytanie 5:  Prosimy o potwierdzenie, iż kolejne raty pożyczki będą spłacane na koniec każdego kolejnego
miesiąca po upływie 6-miesięcznego okresu karencji.

ODP:  Raty pożyczki będą spłacane zgodnie z par. 5 ust. 1 i 2 umowy, począwszy od 30 czerwca 2012 r.

Pytanie 6:  Prosimy o informację w jaki sposób będzie spłacana prowizja:

a. jednorazowo wraz z pierwsza rata kapitałowa

b. w ciągu 7 dni od daty uruchomienia pożyczki

W tych przypadkach prosimy o określenie maksymalnej wartosci prowizji

c. w równych ratach przez cały okres spłaty (z uwzglednieniem karencji).



ODP: Prowizja będzie spłacana zgodnie z par. 5 ust. 1 i 2 umowy.  

Pytanie 7:  Prosimy o umożliwienie oparcia oprocentowania na zmiennej stopie   WIBOR 6-M. Swoją
prośbę  motywujemy  tym,  że  WIBOR  6M  w  wystarczającym  stopniu  zabezpiecza  ryzyko
zmiany  stóp  procentowych,  a  jednocześnie  jego  aktualizacja  nie  jest  zbyt  uciążliwa  dla  stron
umowy. Powyższe przyczyni się także do obniżenia ceny ofertowej.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie daty, z jakiej należy przyjąć wartość WIBOR 6M dla 
obliczenia ceny oferty ( na kilka dni przed terminem składania ofert np. 9.11.2011 r.).

ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę. 

Pytanie  8:  Prosimy  o  odpowiedź czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  odsetek  za
opóźnienia w płatności rat pożyczki w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych?

ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 9:  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiajacy nie wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy a
jedynie oświadczenia, iż Wykonawca-zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiajacym umowy na warunkach 

              wskazanych w SIWZ.

ODP:  Zamawiający potwierdza, że nie wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy.

Pytanie 10:  W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 
lipca  2005  roku  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o  wyrażenie zgody na dodanie do 
wzoru umowy następującego zapisu -  „Umowa wchodzi w zycie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 
osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień  zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta 
Wykonawcy."

ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie 11:  Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującego paragrafu: 
1. W  przypadku  uchybienia  terminowi  płatności  kapitału  lub  którejkolwiek  z  rat  o  okres  dłuższy
niż  30  dni,  liczqc  od  dnia  wymagalności  kapitału  lub  raty  lub  zapłacenia  w  tym  terminie  raty  w
niepełnej wysokości:

a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna 
poprzez
złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę,

b. Wykonawca  ma prawo  odstąpić od  umowy poprzez  złożenie 
odpowiedniego
oświadczenia.

        2. Przez pozostałą  część długu,  o  której mowa w ust.  1 lit.  a,  należy rozumieć kwotę
niespłaconych należności określonych w § ..., przypadających na kolejne raty płatności określone w 
harmonogramie spłaty.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego 
wskazanie. 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.


