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Krośniewice, 21.10.2021 r.  

IŚZ.271.12.7.2021 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla 
Gminy Krośniewice. Numer postępowania: IŚZ.271.12.2021 

 
 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2320) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy Krośniewice,  
w związku z zapytaniem Wykonawcy: 
 
PYTANIE 1: 
W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) terminów i kwot spłat (nie dotyczy 
wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie  
w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym 
przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz  
z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas 
przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych 
latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej 
części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają 
Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie dopuszcza powyższego postanowienia. Zgodnie z zapisami w SWZ 
Rozdział III pkt 2 ppkt 11): „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu bez 
dodatkowych opłat i prowizji – maksymalnie przez okres 2 lat”. 
 
PYTANIE 2: 
Prosiłabym dodatkowo o doprecyzowanie zapisu: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia 
spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji – maksymalnie przez okres 2 lat: Czy chodzi o to, że Bank 
tylko przez 2 lata w sytuacji wydłużenia spłaty kredytu nie będzie pobierał prowizji i opłat? 
Czy w sytuacji wydłużenia terminu nie będzie pobierana prowizja za aneks? Jaka jest intencja 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia, że zapis zastosowany SWZ Rozdział III pkt 2 ppkt 11): 
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji 
– maksymalnie przez okres 2 lat” należy rozumieć zgodnie z jego dosłownym brzmieniem. Tym samym 
Bank w sytuacji wydłużenia spłaty kredytu nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat, w tym również za 
aneks. 
 

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 
wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 

Z poważaniem 
 

      Burmistrz 
 

          Katarzyna Erdman 
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