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Nr sprawy: FBO.3035.1.2018

WYJAŚNIENIA
do zapytania ofertowego na udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców
gminy Jedwabne” w kwocie - 1 475 424,00 zł.

W odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na udzielenie pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji OZE
na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne” w kwocie - 1 475 424,00 zł
Zamawiający : Urząd Miejski w Jedwabnem, obsługujący Gminę Jedwabne, reprezentowaną
przez Burmistrza Jedwabnego, udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Oferentów:
Pytania:
1) Prosimy o wyjaśnienia w jaki sposób płatne będą odsetki - w ogłoszeniu jest zawarta
informacja tylko na temat naliczania kwoty odsetek - „ odsetki naliczane będą od kwoty
aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda pożyczki) na dzień 30 każdego
miesiąca”.
2) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość
umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.
3) Mając na uwadze zasadę równego traktowania wszystkich Oferentów prosimy o
potwierdzenie, że w przypadku, gdy Oferentem nie jest bank. Zamawiający przedstawi
zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu
się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 KPC.
4) Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą
pokrywane przez Zamawiającego.
5) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze weksel wraz z deklaracją wekslową
na wzorze Oferenta.
6) Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdzi, że spłata pożyczki nastąpi po
całkowitym rozliczeniu zadania ze środków UE, jednak nie później niż do 31 grudnia
2018 roku i zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie spłaty, w terminie 3 dni
przed planowaną spłatą.
Odpowiedzi:
Ad.l. Odsetki od płatne będą w ratach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca od
kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty, na podstawie przekazanej przez podmiot
udzielający pożyczki informacji o wysokości przypadających za dany miesiąc odsetek.

Ad.2. Zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z należnymi
odsetkami.
Ad.3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci
weksla wraz z deklaracją bankową.
Ad. 4. Zgodnie z ustępem 7 zapytania ofertowego z dnia 06.08.2018 r. Zamawiający nie
przewiduje żadnych innych opłat związanych z udzieleniem Pożyczki, poza należnymi
odsetkami, które przewidziano i ujęto w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok. Koszty
ustanowienia zabezpieczeń nie będą mogły być pokryte przez Zamawiającego.
Ad. 5. Zamawiający podpisze weksel wraz z deklaracją wekslową na wzorze Oferenta.
Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że spłata pożyczki nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadania
ze środków UE, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 roku. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o dacie spłaty, w terminie 3 dni przed planowaną spłatą.

