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FN.271.01.3.1.2013 
 

Zainteresowani oferenci 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 3 dotyczące 

prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 PLN”, uszczegóławia zapisy zawarte w 

wyjaśnieniu numer 3 i udziela następującej odpowiedzi: 

Pyt. 1. O jaki maksymalny okres Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu 
kredytowania? 
Odp. 1. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie określić maksymalnego okresu 
wydłużenia, czy też skrócenia okresu kredytowania. 
 
Pyt. 2. Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
udzielonego kredytu, 

b) zmiana harmonogramu spłat kredytu, 
c) wydłużenie okresu postawienia kredytu do dyspozycji. 

Odp. 2. Zamawiający dopuszcza uszczegółowienie zapisów zmiany postanowień umownych 
w następującym zakresie: 

a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego 
kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 
b) zmiana harmonogramu spłat kredytu, 
c) możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych 

opłat przy zaistnieniu warunku otrzymania środków finansowych z innych źródeł, 
bądź zmniejszenia finansowania zamierzenia, na które zaciągnięty został kredyt.  

Pyt. 3. Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków 
finansowych w szczególności, w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego w stosunku do sytuacji opisanej 
przepływami pieniężnymi, 

b) zmiany okresu realizacji inwestycji, 
c) zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, 
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
e) zmiany wynikające z działania siły wyższej, 
f) pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego. 

Odp. 3. Tak. Zmiana będzie możliwa w przypadkach opisanych w treści pytania 3. 
 
Pyt. 4. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona 
wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania 
podstawy prawnej i umownej, 

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 



d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia 
opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza warunki wprowadzenia zmian do umowy o następującej 
treści: 

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona 
wnioskująca zobowiązana jest do jej  uzasadnienia oraz wskazania podstawy 
prawnej i umownej, 

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy 
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia 

opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ a jedynie ich 
uszczegóławia zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia 
dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 
 

 
Burmistrz Szczuczyna 
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