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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:    Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na 
pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy 

Swarzędz w roku 2009

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zawartym w rozdziale 2 pkt. 10 dotyczącym zastrzeżenia prawa 
do aneksowania umów?

Odpowiedz nr 1:
Zamawiający pod pojęciem zawartym w rozdziale 2 pkt. 10 dotyczącym zastrzeżenia prawa do 
aneksowania umów rozumie okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Na dzień udzielania 
odpowiedzi nie jesteśmy w stanie określić okoliczności, które będą powodowały konieczność aneksowania 
umowy.

Pytanie nr 2:
Czy spłata  odsetek  kredytowych  przebiegać będzie  w ratach  miesięcznych  w ostatnim dniu  każdego 
miesiąca kalendarzowego: analogicznie jak w przypadku spłat rat kredytowych?

Odpowiedz nr 2:
Spłata odsetek kredytowych przebiegać będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca 
kalendarzowego: analogicznie jak w przypadku spłat rat kredytowych 

Pytanie nr 3:
Udzielenie  informacji  dotyczącej  przyjęcia  stawki  WIBOR  1M  w  przyszłej  umowie  kredytowej;  w 
szczególności określenia zakresu jej notowania.

Odpowiedz nr 3:
Wyznaczenie stawki WIBOR 1M w każdym okresie odsetkowym następować powinno w oparciu o stawkę 
publikowaną  w serwisach  ekonomicznych,  z  dnia  roboczego  przypadającego  na  2  dni  robocze  przed 
pierwszym dniem danego okresu odsetkowego.

Pytanie nr 4:
Jakie zadania inwestycyjne i w jakich kwotach będą realizowane w ramach kredytu bankowego objętego 
przedmiotem ww. zamówienia publicznego.

Odpowiedz nr 4:
Zamawiający zamierza zrealizować w ramach kredytu bankowego następujące inwestycje:

-Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie- 2.700.000 zł
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- Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich- 1.300.000 zł
- Budowa ciągu pieszo- rowerowego od osiedla Czwartaków do osiedla Kościuszkowców przy skarpie 
jeziora Swarzędzkiego , modernizacja placu targowego- 1.500.000 zł
- Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu- 1.000.000 zł
- Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich- 9.500.000 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz- 1.600.000 zł

Pytanie nr 5:
Udzielenie informacji w zakresie daty uruchomienia kredytu w celu obliczenia kosztu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedz nr 5:
Do celów wyliczenia kosztu kredytu można przyjąć założenie, że kwota kredytu 17.600.000 zł będzie 
uruchomiona w całości dnia 15.12.2009 r. 
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