
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Termin wpływ 
wniosku 

21 października 2022 rok (wniosek nr 3 i 4) 

Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie  

Nazwa zamówienia Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 9 000 000 złotych 

Znak sprawy ZP.271.1.5.2022 

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ. 

Wniosek 2.1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w § 10 umowy kredytowej zapisu o kontrasygnacie deklaracji wekslowej 
przez Skarbnika Gminy. Zapisy takie znajdują się w SWZ a nie mają odzwierciedlenia w umowie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej zmiany. Proponowana zmiana jest zmianą 
techniczną, nieistotną z punktu widzenia oferty i nie narusza przepisów ustawy PZP. Zmianę taką można wprowadzić 
na etapie uzgodnienia ostatecznej wersji umowy. Należy jednak zaznaczyć, że weksel i deklaracja wekslowa zostanie 
złożona w dniu zawarcia umowy. 

 

Wniosek 2.2 
Zgodnie z § 5 ust. 2 wzorca umowy Zamawiający przewiduje zmiany wysokości rat. Będzie to generowało konieczność 
zawarcia aneksu do umowy. Prosimy o uzupełnienie zapisów we wzorze umowy. 

Każda zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zatem nie ma 
konieczności zmiany projektu umowy. Niemniej, ponieważ taka zmiana będzie miała charakter techniczny może 
zostać wprowadzona na etapie uzgodnienia ostatecznej wersji umowy. 

 

Wniosek 2.3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w umowie kredytowej zapisu: 

„W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank do wyliczenia oprocentowania 
kredytu zastosuje stopę referencyjną w wysokości 0,00%. Wówczas łączne oprocentowanie kredytu równe będzie 
marży Banku.”? Zapisy takie znajdują się w SWZ a nie mają odzwierciedlenia w umowie. 

Zapis, o którym mowa został zawarty w pkt. 7.14 SWZ, a dokument ten stanowi załącznik do umowy. Niemniej, 
ponieważ taka zmiana będzie miała charakter techniczny, dopuszczalne jest wprowadzenia proponowanego zapisu 
na etapie uzgodnienia ostatecznej wersji umowy. 

 

Wniosek 2.4 
Czy, w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR, za porozumieniem stron, Zamawiający wyraża zgodę na 
zastosowanie alternatywnego wskaźnika oprocentowania? 

Na podobnie sformułowany wniosek Zamawiający już odpowiedział (wniosek 1.4). Zamawiający przewidział 
możliwość wprowadzenia zmiany umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zatem 
w przypadku wycofania wskaźnika WIBOR dopuszcza się wprowadzenie alternatywnego wskaźnika oprocentowania. 

 

Wniosek 2.5 
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na pytanie zawarte w punkcie 4 czy Bank może zastosować stosowne zapisy według 
wzorca przewidzianego w Banku? Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie treści wzorca umowy. 

Zamawiający rozważy przyjęcie alternatywnego wskaźnika oprocentowania zaproponowanego przez bank, z którym 
zostanie zawarta umowa, o ile rozwiązanie to nie będą sprzeczne z zapisami SWZ oraz nie będą niekorzystne dla 
Zamawiającego. 

 

Wniosek 2.6 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w umowie kredytu zgody na udostępniania informacji gospodarczej 
o zobowiązaniach Kredytobiorcy do biur informacji gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem (według wzorca 
przewidzianego w Banku). 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanego zapisu. Proponowany zapis jest zmianą 
techniczną, nieistotną z punktu widzenia oferty i nie narusza przepisów ustawy PZP. 
Ponadto informuje się, że zobowiązania z podziałem na jednostki (banki) publikowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznych Gminy. 

 



Wniosek 2.7 
Czy w umowie kredytu Bank może uwzględnić zapisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych (zapisy 
zgodnie z obowiązującym prawem, według wzorca przewidzianego w Banku). 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanego zapisu. Proponowany zapis jest zmianą 
techniczną, nieistotną z punktu widzenia oferty i nie narusza przepisów ustawy PZP. 

 

Wniosek 2.8 
Czy Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z zapisami rozdziału 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o stosowne zapisy. 

Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Nie ma konieczności powielania tych przepisów w umowie. 

 

Wniosek 2.9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum na wystawienie weksla i deklaracji 
wekslowej oddzielnie na każdego z uczestników konsorcjum? 

Zamawiający wystawi tylko jeden weksel i jedną deklarację wekslową. 

 

Wniosek 2.10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawiki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia 
arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek? 

Zamawiający szczegółowo określił w pkt 7.14 sposób wyliczenia średniej wartości wskaźnika WIBOR 1M. 
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