Jedwabne, 11 grudnia 2019 r.
BIOŚ.271.11.2019
Otrzymują uczestnicy postępowania
Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
1.604.000, OOzł (numer ogłoszenia 636224-N-2019 z dnia 2019.12.05)
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843) wobec prośby Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia jak
poniżej:
Pytanie nr 1 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Czy istnieje możliwość uzupełnienia §1 Umowy poprzez dopisanie po wyrazie „1 604 000,00 zł”
słów: „(słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100 zł)” ?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 2 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Czy istnieje możliwość uzupełnienia § 1 Umowy poprzez dopisanie po wyrazach „sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Gminy Jedwabne” wyrazów określających w pełni przedmiot
zamówienia „występującego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy
Jedwabne”?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 3 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany daty w § 3 pkt 2 Umowy: dotyczącej postawienia kredytu
do dyspozycji kredytobiorcy poprzez sprecyzować, iż „Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy
kredyt jednorazowo w dniu .... grudnia 2019 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego”

?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 4 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany daty w § 5 pkt 1 Umowy i zapisanie w miejsce „31 marca
2021 r.” daty „30 marca 2021 r.” Zmiana podyktowana jest tym, iż data karencji w spłacie kredytu
jest 31.03.2021 r. i spłata raty przypada 31.03.2021 r. Karencja w spłacie kredytu powinna być
ustalana jeden dzień przed datą spłaty raty tj. 30.03.2021 r.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 5 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany zapisu §8 Umowy poprzez uzupełnienie jego i określenie
sposobu zmiany wysokości oprocentowania, terminu w jakim będzie następować zmiana stawki
WIBOR IM oraz sposobu liczenia odsetek ustawowych od niespłaconej kwoty/raty kredytu?
Uzupełnienie umowy o wyżej wskazane elementy jest koniecznym ze względu na to, że wartości
te należy uznać za istotne warunki umowy.
Odpowiedź: TAK
W SIWZ we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ § 8 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.
2. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania Umowy marżę
Banku w wysokości......... punktów procentowych.
3. W przypadku wykorzystania kredytu w dniu zawarcia niniejszej Umowy, określona stawka
WIBOR IM wynosi .........% a wysokość oprocentowania kredytu wynosi ............ % w stosunku
rocznym.

4. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, w zależności od
zmiany stawki WIBOR IM.
5. Zmiana oprocentowania, wynikająca ze zmiany stawki WIBOR IM nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.”

Pytanie nr 6 do Załącznika nr 4 do SIWZ:
Wykonawca proponuje modyfikację zapisów § 14 projektu umowy i wpisanie zamiast
dotychczasowej treści, treść następującą:
„Zmiana warunków Umowy może być dokonana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych i SIWZ i wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany
stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie § 8.”
Wykonawca proponuje zmianę wskazanego zapisu z uwagi na fakt, iż ustawa Prawo zamówień
publicznych zakazuje dokonywania istotnych zmian umowy, chyba że wystąpią okoliczności
enumeratywnie wyliczone w art. 144 ustawy. Określone w projekcie umowy przesłanki zmiany
umowy nie mieszczą się w dyspozycji wskazanego przepisu.
Odpowiedź: TAK
W SIWZ we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ § 14 otrzymuje brzmienie:
„Zmiana warunków Umowy może być dokonana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych i SIWZ i wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany
stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie § 8.”
W załączeniu składamy następujące dokumenty:
1. Uchwała Nr 11-00313-48/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez
Gminę Jedwabne kredytu długoterminowego w kwocie 1.604.000 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowego deficytu budżetowego Gminy Jedwabne;
2. Uchwała Nr III/l 0/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2019 r.
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