
Jastrowie, dnia 14.10.2019r. 

Gmina i Miasto Jastrowie      

Znak sprawy FN.3051.3.2019 

 Dla wszystkich oferentów 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania  do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości  2.900.000 zł  przedstawia 

pytanie i stosowną odpowiedzi: 

1) Proszę o uściślenie, czy do wyliczenia ceny zamówienia należy przyjąć uruchomienie kredytu w 

jednej transzy, tj. 2.900.000,00 zł w dniu 1 listopada 2019 roku, czy jak jest to opisane w 

zagadnieniu 2. Opis przedmiotu zagadnienia ust.2:    

„ Dostępność kredytu: 

1) 1 listopada 2019r.               1.000.000 zł 

2) 1 grudnia 2019r.                  1.900.000 zł „ ? 

 

Odp. Do  wyliczenia ceny w ofercie należy przyjąć pierwsza  transza 1 000 000,00 PLN w dniu 

01.11.2019r. (dzień wolny), druga transza 1 900 000,00 PLN w dniu 01.12.2019r (dzień wolny) 
 

2)   Proszę o wyjaśnienie dotyczące opisu spłaty kapitału kredytu, w wypadku gdy termin spłaty 

przypada na dzień wolny od pracy.  

       Zgodnie z SIWZ spłata kredytu  nastąpi w miesięcznych ratach  kapitałowych 25 każdego 

miesiąca.   „W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek  przypadnie w dzień wolny od pracy, 

to  

       Zamawiający ureguluje wymaganą ratę ostatniego dnia roboczego  danego miesiąca” . 

       Czy to oznacza, ze jeżeli 25 dzień miesiąca – dzień spłaty kapitału kredytu przypadnie na dzień 

wolny od pracy, to spłata kapitału kredytu nastąpi ostatniego dnia roboczego danego m-ca? 

       Czy jednak ta spłata nastąpi ostatniego dnia roboczego przed dniem 25-tym danego miesiąca?       

       Proszę to doprecyzować jeśli chodzi o spłatę kapitału kredytu.      

Odp. Zgodnie z pkt 2 ppkt  3 SIWZ Zamawiający  ureguluje wymaganą ratę ostatniego dnia roboczego 

danego miesiąca. 

3) W przypadku udzielenia kredytu przez dwa banki w konsorcjum bankowym, czy jako 

zabezpieczenie kredytu dopuszcza się wystawienie weksla własnego in blanco z deklaracją 

wekslową, podpisanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, z kontrasygnatą 

Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie, dla każdego Banku uczestnika konsorcjum oddzielnie?  

 

Odp. W przypadku udzielenia kredytu przez dwa banki w konsorcjum bankowym, zostanie 

wystawiony weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową, podpisanego przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie, dla każdego Banku 

uczestnika konsorcjum oddzielnie 

 



4) Proszę o udostępnienie lub wskazanie ścieżki dostępu do danych finansowych za 2018 rok 

podmiotów powiązanych, tj. ZECiUK Sp..z o.o. w Jastrowiu oraz  ZGM Sp. z o.o. w Jastrowiu. 

 

Odp. ZECiUK Sp. z o.o. w Jastrowiu nr KRS 0000122617 ; NIP 765-000-63-47 

          ZGM Sp. z o.o. w Jastrowiu nr KRS 0000660317; NIP 767-170-52-05 

 

Z poważaniem 

 

 


