Wołomin, dnia 06.08.2007 r.
SPW-343/51/07


									Wszyscy oferenci


Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.810.000,00 PLN przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

PYTANIE 1 
Prosimy o podanie liczby dni w roku (365 lub 360), dla której będziemy liczyli wysokość odsetek.
ODPOWIEDŹ: Do wyliczenia kwoty odsetek należy przyjąć kalendarz specjalny czyli 360- dniowy.

PYTANIE 2 
Prosimy o podanie dokładnej daty wypłaty transz kredytu, tak aby można było obliczyć faktyczne wykorzystanie kredytu na dany dzień i obliczyć wysokość odsetek.
ODPOWIEDŹ: Data postawienia do dyspozycji środków finansowych:
I    transza w wysokości   -   1.510.000,00 zł   w terminie  15 sierpień 2007 r.
II   transza w wysokości   -      893.000,00 zł    w terminie 15 wrzesień 2007 r.
III  transza w wysokości   -      315.000,00 zł    w terminie 15 październik 2007 r.
IV  transza w wysokości  -        92.000,00 zł     w terminie 15 listopad  2007 r.


PYTANIE 3
Prosimy o rozważenie zmiany zapisu w umowie kredytowej § 1, pkt.2 i wpisania adresów nieruchomości na zakup których przeznaczony będzie kredyt oraz jakie pożyczki z  będą spłacane”.
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu w umowie kredytowej dot. § 1 pkt 2.
Jednocześnie podajemy adres nieruchomości planowanej do zakupu
Zespół Szkół Terenów Zieleni
Im. Inż.Czesława Nowaka
ul.Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin
Do niniejszego wyjaśnienia dołączamy  harmonogram spłat rat kredytów – zał. Nr 1.

PYTANIE 4
Prosimy o rozważenie zmiany zapisu § 4 umowy kredytowej na „Kredytobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania części kredytu”.
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu w umowie kredytowej dot. § 4.

