
 
 

 

Olesno, dn. 28.06.2017 r. 
RIZ.272.13.2017 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 

2 400 000,00 złotych 

 
Pytanie 1 
 W Banku nie funkcjonuje jako standardowa stawka WIBOR 3M z 15-go dnia miesiąca. 
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na Akceptuje zmianę w tej części SIWZ 
i ustalenie stawki bazowej w oparciu o automatyczne definicje. 
Proponujemy możliwość ustalenia przed zawarciem umowy lub na etapie postępowania do wyboru z 
przykładowych propozycji: 

a) WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami 
wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do 
określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca 
(stawka ustalana na okres 1 miesiąca) 

b) WIBOR 3M wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go 
dnia następnego miesiąca (stawka ustalana na okres 1 miesiąca) 

c) WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania 
wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego(stawka ustalana na okres 1 
miesiąca) 

d)  
Odpowiedź 
 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie definicji określonej w literze a). Szczegółowe 
określenie WIBOR 3M zostanie sprecyzowane w umowie. 
 
Pytanie 2 
 Na stronie BIP w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania nie zamieszczono 
dokumentów, o które Bank prosi. Są dokumenty finansowe za IV kw. 2014, IV kw. 2015, IV kw. 2016. 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie mailem sprawozdań za I kw.2017: 

a) Rb-NDS,  
b) Rb-Z,  
c) Rb-27S (szczeg),  
d) Rb-28S (szczeg),  
e) Rb-N. 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający uzupełnia sprawozdania za I kwartał 2017 r. na stronie internetowej 
bip.powiatoleski.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postepowania 
 
Pytanie 3 
 Na stronie BIP w zakładce Uchwały Rady Powiatu ostatnie zamieszczone uchwały 
datowane są na 30.03.2017r. 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie mailem skanów: 

a) Zmiany do budżetu z czerwca 2017r. 
b) Zmiany WPF z czerwca 2017r. 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający uzupełnia w/w dokumenty i udostępnia na stronie internetowej 
bip.powiatoleski.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postepowania. 


