SZP. 271. 24. 2020

Łazy, dnia 17.11.2020r.

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląskie, powiat zawierciański
tel. 32/ 6729326 fax.6729448
Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ,pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Finansowanie
wydatków Gminy Łazy poprzez wykup wierzytelności do kwoty 3.000.000,00 PLN.
Ogłoszenie nr 599980-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.
Pytanie 1: W związku z informacją telefoniczną od Wykonawcy dotyczącą opisu kryterium ceny
w Rozdziale XV w brzmieniu, Zamawiający doprecyzowuje zapis następująco:
KRYTERIUM 1 – Cena
1) Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt.
2) Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt obsługi wykupu wierzytelności.
3) Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich, liczbą i słownie z dokładnością do dwóch
zer po przecinku.
4) Cenę stanowią: oprocentowanie zmienne, obliczone na podstawie wskaźnika WIBOR 3M +
marża stała niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
5) Cena oferty powinna byś wyliczona w następujący sposób:
C = WIBOR 3M + M+P+K
Gdzie:
C – cena oferty
M – marża, stała, niezmienna w okresie obowiązywania umowy
P- prowizja
K – koszty pozostałe
Na potrzeby przygotowania oferty, do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia
15.10.2020 r.
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje zapis na podstawie
pozostałych zapisów zawartych w SIWZ, dotyczących sposobu ustalenia ceny, w których
oprócz odsetek, i marży na cenę składają się również : prowizja i pozostałe koszty, zgodnie z
zapisami :
1) rozdziału XII pkt. 6 i 7 w brzmieniu:
6. Wykonawca określi na podstawie
danych Zamawiającego zawartych w niniejszej
specyfikacji koszt realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy, tj. od dnia
podpisania do 31 grudnia 2023 roku.
7. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M
ustalonej jako średnia z 3 poprzednich miesięcy na dzień 15 października 2020 roku,
oferowanej przez Wykonawcę prowizji, marży oraz ewentualnie innych kosztów.

2) oraz zapisów formularza ofertowego, w którym Wykonawca ustala następująco składniki
ceny:
Cena zamówienia wynosi ………………………………..
(słownie ……………………………………………………………………… zł)
Na cenę składają się:
- prowizja banku - …….. %, to jest ………………….. zł
- suma odsetek za cały okres kredytowania - liczona wg wartości WIBOR 3M ustalonej jako średnia z
3 poprzednich miesięcy na dzień 15.10.2020r. w wysokości ……… % powiększonej o marżę w
wysokości …….. p.p. – łącznie ………. %,
to jest ……………………… zł,
- inne koszty (wymienić jakie) ………….……………………………….............. - ............. zł.

