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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

numer ogłoszenia o zamówieni 287845 z dn. 03.11.2011r. 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu, którego przedmiotem jest „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego 

w kwocie 400.000PLN przeznaczonego  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Zwoleń” 

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z 

późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji? 

 

Odpowiedź: 

Tak zgodnie z § 10 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

Pytanie 2 

W opisie przedmiotu zamówienia – pkt 3.3.10 zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

spłaty kredytu – o jaki maksymalnie okres i czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu 

do umowy, że zmiana w tym zakresie nastąpi w drodze aneksu do umowy, 

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 3 naszych klauzul: 

„Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

- tego, że jego zobowiązania wobec Banku wynikające z niniejszej umowy będą w całym okresie 

obowiązywania umowy zachowywały, co najmniej równorzędną pozycje w stosunku do 

zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, a w szczególności zobowiązuje się, że 

nie będzie regulował zobowiązań wobec innych wierzycieli w sposób naruszający bądź 

ograniczający prawidłowy zakres zaspokojenia wierzytelności Banku 

- tego, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będzie dokonywał jakichkolwiek 

obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie 

ustanawiał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli, 

- tego, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kredytobiorcę 

zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub Instytucją 

Finansową może stanowić podstawę do wstrzymania przez bank kredytowania lub 

wypowiedzenia kredytu w całości lub w części przed określonym w umowie terminem spłaty” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest obecnie w stanie określić ewentualnych zmian terminu spłaty kredytu, lecz 

będzie on ustalany indywidualnie z Wykonawca z zachowaniem formy pisemnej – aneksu – zgodnie z 

§ 15 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

W odpowiedzi na drugą część pytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do 

umowy trzech powyżej wskazanych klauzul.  

 



 

Pytanie 3 

Czy Gmina przewiduje zmianę konstrukcji oprocentowania na przykład WIBOR 1M z dnia podpisania 

umowy zmienny co miesiąc 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany naliczania oprocentowania kredytu zawartego 

w SIWZ.  

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

/---/ Burmistrz Zwolenia 

 


