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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:    Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na 
pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy 

Swarzędz w roku 2009

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 
W  pkcie.  13.5,  str.  10  SIWZ,  Zamawiający  oświadcza,  że  nie  przewiduje  możliwości
zmiany  zawartej  umowy.  W  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  pkt.1O,  str.  11   SIWZ,
zastrzega  sobie  "prawo  aneksowania  umów".  Jeśli  "prawo  aneksowania  umów"  oznacza
zmianę  umowy  kredytowej,  to  zastrzeżenie  takie  i  tak  nie  będzie  skuteczne  z  uwagi  na
brak  określenia  warunków  zmiany  umowy  (art.  144  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych).  Proszę  o  wyjaśnienie  tej  sprzeczności.

Odpowiedz nr 1:
Potwierdza się, że pomimo zapisu w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 10, str.11 SIWZ, ''Zamawiający 
zastrzega  sobie  prawo  aneksowania  umów'',  przy  braku  określenia  szczegółowych  warunków  zmian 
umowy w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy będzie nieważna.

Pytanie nr 2
Zamawiający  wyraźnie  przewiduje  możliwość  zapłaty  prowizji  przygotowawczej,  którą
uwzględnia  jako  składnik  ceny  zamówienia  pkt  8.5.2,  str.7  SIWZ,  w  tym  także  w
formularzu    oferty;    pozostaje   to   w   sprzeczności    z    punktem   8    Opisu    przedmiotu
zamówienia,  str.   11    SIWZ.   Proszę  o  wyjaśnienie  sprzeczności   i  podanie  jednego
ostatecznego  stanowiska  w  tej  kwestii.

Odpowiedz nr 2
W pkt. 8.5.2, str.7 SIWZ, przewiduje się prowizję przygotowawczą jako składnik ceny zamówienia. Wobec 
powyższego treść pkt.8 opisu przedmiotu zamówienia, str.11 SIWZ, należy interpretować, iż kredyt nie 
może być obciążony innymi opłatami niż tymi, które przewiduje SIWZ. 

Pytanie nr 3:
Bardzo  proszę  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  także  możliwość  złożenia
oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96 i 97 ustawy Prawo bankowe.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość złożenia oświadczenia  o poddaniu się egzekucji.



Pytanie nr 4:
„Opis Przedmiotu Zamówienia" pkt. 7 - w kontekście sprzecznych odpowiedzi do SIWZ z dnia 
30.10.2009r. Pytanie 1 i 3 z oraz z dnia 02.11.2009r. Pytanie 2 zwracamy się z prośbą o ostateczne 
wyjaśnienie, czy możliwe jest naliczanie odsetek w umowie kredytowej w oparciu o rzeczywistą liczbę 
dni w miesiącu i roku, a na potrzeby wyznaczenia ceny ofertowej w formule 30 dni w danym okresie 
odsetkowym i 360 dni w roku.

Odpowiedź nr 4:
Ostatecznie wyjaśniamy, że naliczanie odsetek w umowie kredytowej będzie następowało w oparciu o 
rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku, a na potrzeby wyznaczenia ceny ofertowej w formule 30 dni w 
danym okresie odsetkowym i 360 dni w roku.
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(podpis Kierownika jednostki)


