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dotyczy :   Odpowiedź na zapytanie przetargowe. 

       W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechocinku wyjaśniam na 

nw : 

Pytania:    

1. Naliczanie odsetek:  

Zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  to: 

„Odsetki naliczane będą miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 3M ustalonej w ostatnim dniu roboczym 

przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.” 

 

Czy CTBS wyraża zgodę na niżej opisany sposób naliczana przez Kredytodawcę odsetek: 

Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Kredytodawcy.  

Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 3M dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych według 

notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów 

obowiązywania stawki referencyjnej dla kredytów na finansowanie nieruchomości udzielonych ze zmienną 

stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są 

naliczane i spłacane. Odsetki są obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych od kwoty zadłużenia z 

tytułu kredytu, począwszy od dnia następnego po dniu wypłaty pierwszej transzy do dnia spłaty kredytu 

włącznie, i spłacane miesięcznie w dniu wymagalności spłaty. Kolejne miesięczne okresy obrachunkowe są 

liczone od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, a ostatni okres 

obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. 

 

2. Karencja w spłacie kredytu: 

Zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  to: 

„Karencja w spłacie kapitału i odsetek w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej” 

 

Czy CTBS wyraża zgodę na karencję w spłacie kapitału i odsetek w okresie nie krótszym niż 9 miesięcy i 

nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 

3. Uruchomienie transz kredytu: 

Zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  to: 
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„w dowolnym czasie dostosowanym do potrzeb płatniczych Kredytobiorcy, sukcesywnie w terminie 7 dni 

od daty złożenia kompletnego wniosku przez Kredytobiorcę o kolejną transzę; wniosek o złożenie 

ostatniej transzy kredytu wpłynie do Banku w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia inwestycji.” 

 

Czy CTBS wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: 

Kredytodawca  postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie do pięciu dni roboczych po 

stwierdzeniu spełnienia przez Kredytobiorcę warunków postawienia kredytu do dyspozycji. Termin 

postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy liczony jest od dnia stwierdzenia przez Kredytodawcę, że 

Kredytobiorca spełnił wszystkie  warunki postawienia kredytu do dyspozycji.” 

   

Odpowiedź: 

Ad. 1  

Odsetki naliczane będą miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 3M ustalonej w przedostatnim dniu roboczym 

przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.. 

Ad 2 

Karencja w spłacie kapitału i odsetek w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 

Ad 3 

„w dowolnym czasie dostosowanym do potrzeb płatniczych Kredytobiorcy w terminie do pięciu dni roboczych 

po stwierdzeniu spełnienia przez Kredytobiorcę warunków postawienia kredytu do dyspozycji (nie więcej niż 7 

dni od złożenia kompletnego wniosku). Termin postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy liczony jest od 

dnia stwierdzenia przez Kredytodawcę, że Kredytobiorca spełnił wszystkie warunki postawienia kredytu do 

dyspozycji.” 

                                                                                                       Andrzej Wojdyło.          

                                                                                                       Prezes Zarządu 


