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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ożarów


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1 
Czy istnieje możliwość przyjęcia przez Zamawiającego do Umowy stawki WIBOR IM z dnia transakcji tj. na dzień uruchomienia kredytu?   

Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie stawki WIBOR na  dzień uruchomienia kredytu

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym w Banku.?

Odpowiedź 2
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy klauzul stosowanych w Banku,
 a mianowicie:      

-	klauzuli (cross default) nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umov/y zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową;
-	klauzuli ( pari passu) - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do Klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspakajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takich klauzul. Zamawiający wyraża zgodę na wzór umowy stosowany w Banku, uwzględniający istotne postanowienia SIWZ




Pytanie 4 

Czy Gmina wystawi deklarację do weksla przy kontrasygnacie Skarbnika na wekslu
 i deklaracji wekslowej ?

Odpowiedź 4
Gmina wystawi deklarację do weksla przy kontrasygnacie Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej

Pytanie 5

Czy Gmina posiada zobowiązania pozabilansowe ?   

Odpowiedź 5

Gmina nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

Pytanie 6 
W związku z przesunięciem terminu składania ofert na udzielenie kredytu (SIWZ 
z 26.11.2010) prosimy o informację, czy do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć terminy i kwoty wykorzystania podane w rozdziale II SIWZ tj. 17 i 22 grudzień. W odpowiedzi nr 8 z dnia 07.12.2010 brak konkretnej daty.

Odpowiedź 6
Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć datę 23.12.2010, jest to termin 
w którym Zamawiający będzie miał do dyspozycji środki w kwocie 6 000 000,00 zł 
i wykorzysta je do 30.12.2010



