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Do Wykonawc6w ubiegajcjcych si^
0 udzielenie zamowienia publicznego

Odpowiedzi na pytania do post^powania przetargowego

Szanowni Paiistwo.
Uprzejmie informujemy. ze 11 wrzesnia 2018 r. do Zamawiaj^cego wptyn^ty zapytania
dotycz^ce Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w post^powaniu prowadzonym w
trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn. „l)dzielenie kredytu zlotowkowego dia
Powiatu Inowroclawskiego w wysokosci 9 500 000,00 zl na okres dziesi^ciu lat."
Tresc jest nast^puj^ca:
1) W SIWZ zostal zawarty zapis: "Realizacja. Doslt^pnosc kredylu w 2 transzach platnych do:
1. a) 5 listopada2018 r, - 5 000 000,00 zl.
2. b) 5 grudnia 2018 r. - 4 500 000.00 / I .
3. Decyzja o uruchomieniu kredytu lub jego cz^sci jak rowniez termin i wysokosc transz
kredytu moze ulec zmianie w zaleznosci od daty zawarcia umowy oraz potrzeb
fmansowych Zamawiaj^cego, Jednak nie p6znici niz do 31.12.2018 r.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc nieuruchomienia kredytu pomimo zawartej
umowy."
Dla ujednolicenia ofert do wyiiczenia zostaly przyj^te powyzsze terminy transz jednakze
jak te zapisy maj^ si^ do zapisow w ostatecznej umowie o kredyt? Czy jako termin
udost^pnienia kredytu nalezy przyji|c datt^ 31.12.2018r.?
2) Czy w przypadku udzielcnia kredytu w konsorcjum bankowym Powiat Inowroclawski jako
zabezpieczenie wystawi odr^bne weksle wraz z deklaracjami wekslowymi osobno na rzccz
kazdego z Bankow-Uczestnikow konsorcjum?
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w przedmiotowym post^povvaniu udziela odpowiedzi na pytania dotycz^ce w w . postt^powania
przetargowego.
Ad.l.
Ad. 1. Zamawiajacy informuje, ze

wszystkie zapisy uji^te w S I W Z odnosz^ce si^ do

mozliwosci i terminow uruchomienia kredytu (transz kredytu). dat ich uruchomienia oraz
zapis 0 mozliwosci nieuruchomienia kredytu (trans/ kredytu) musz^ bye uj^te w ostatccznej
umowie o kredyt.

Ad.2.
Zamawiajacy intbrmuje, ze w przypadku udzielenia kredytu przez konsorcjum

hankowe

Powiai Inowroclawski jako zabezpieczenie wyslawi jeden weksel wraz z deklaracjtj wekslow^
na rzecz catego konsorcjum.
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