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Brzeźnio, dn. 21.05.2010r. 
 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 
Nz. R-341/4/10 

 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 315 000 zł. 
 
W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, 
które wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 19 maja 2010 roku udziela odpowiedzi  
i wyjaśnień. 
 

1. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych 
warunków zamówienia oraz dziale II pkt 16 Istotnych Postanowień Umowy 
Kredytowej mówiącym o „w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości i na zasadach 
uregulowanych w umowie i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego”, poniewaŜ 
Kodeks cywilny – art. 483 przewiduje moŜliwość Ŝądania kar umownych tylko przy 
zobowiązaniach niepienięŜnych, kredyt jest świadczeniem pienięŜnym”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Istotnych Postanowień Umowy Kredytowej zmienia następujące zapis: 
 
W siwz Dział II pkt 16 jest: 
„w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości i na zasadach uregulowanych w umowie i w oparciu o przepisy 
kodeksu cywilnego” 
 
W siwz Dział II pkt 16 powinno być: 
„Ustala się odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających  
z Kodeksu Cywilnego”. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Gmina wyrazi zgodę na doprecyzowanie pkt 15 Istotnych 
postanowień Umowy kredytowej mówiącym „strony poddają umowę przepisom 
prawa polskiego” o „w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa 
bankowego”. 

 
W siwz Dział II pkt 15 jest: 
„strony poddają umowę przepisom prawa polskiego” 
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W siwz Dział II pkt 15 powinno być: 
„strony poddają umowę przepisom prawa polskiego, w szczególności przepisom Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Bankowego” 

 
3. Bank zwraca się z pytaniem dotyczącym Dział II pkt 7 SIWZ, zgodnie z którym 

kredyt spłacany będzie w równych miesięcznych ratach kapitałowych. 
Czy w harmonogramie spłaty kredytu rata kapitałowa ma zostać zaokrąglona np. do 
pełnych tysięcy złotych? JeŜeli tak to, która rata ma być wyrównująca – pierwsza czy 
ostatnia? Niezastosowanie zaokrągleń spowoduje, ze pierwsza rata kapitałowa będzie 
wynosić 38 603,00 zł, a kolejne 38 583,00 zł. 

 
Odpowiedź: 
 
PoniewaŜ sposób spłaty kapitału (raty w pełnych złotych bądź  z dokładnością do groszy) nie 
ma wpływu na cenę obsługi kredytu zamawiający pozostawia te kwestię w gestii 
Wykonawcy, równieŜ w zakresie raty wyrównującej. 

 
 
 
 

               Wójt Gminy 
           /-/ Dorota Kubiak 

                   Kierownik Zamawiającego 
 


