WIZP 270.15.3.2012

Kościerzyna, dnia 17.08.2012r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 200.000 euro
na realizację zadania pn. „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

Czy Gmina wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na dokumentach zabezpieczenie kredytu w formie:
- weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.
Gmina wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na dokumentach zabezpieczenia kredytu w formie:
- weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.

2.

Czy Gmina może doprecyzować, czy w kosztach, o których mowa w ofercie w pkt. 1 ppkt. 8 o treści
„Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym o wartości 900 tys. zł.” Należy podać tylko prowizje związane z
uruchomieniem kredytu (bez odsetek związanych z funkcjonowaniem kredytu w czasie jego trwania)?
W pkt 1 ppkt. 8 oferty należy podać tylko prowizje związane z uruchomieniem kredytu.

3.

Czy Gmina może doprecyzować, czy w ofercie, w kolumnie 4, przy opłacie od wpłat gotówkowych/wypłat
gotówkowych należy podać wartość prowizji z kolumny 3 pomnożoną przez wartość wypłat/wpłat z
kolumny 2?
W pkt 1 i 2 w kolumnie 4 oferty dotyczącej wpłat i wypłat gotówkowych należy podać wartość prowizji z kolumny 3
przemnożoną przez wartość podaną w kolumnie 2.

4.

Prosimy o potwierdzenie, czy kwota kredytu określona przez Państwa w SIWZ i późniejszych odpowiedziach
na poziomie 900 tys. zł., obejmuje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego pkt. 4.5 SIWZ?
Umowa kredytu określona na poziomie 900 tys. zł. jest w zakresie niniejszego zamówienia, nie stanowi zamówienia
uzupełniającego.
Prosimy o doprecyzowanie, czy oprocentowanie środków na rachunku, depozytów, kredytów w rachunku
bieżącym, oparte na indeksach Wibid 1 M i Wibor 1 M mogą być zmienne i aktualizowane codziennie? Jeżeli
nie, to w jakich okresach może zmieniać się oprocentowanie?
Oprocentowanie środków na rachunku depozytów i kredytów oparte –WIBID 1M i WIBOR 1M mogą być zmienne i
aktualizowane codziennie.

5.

Z poważaniem

