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Wszyscy wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  usługę  udzielenia
poŜyczki finansowej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia drugiego elementu
kosztu  poŜyczki  w  postaci  prowizji  ?  Jeśli  tak,  proponujemy  wprowadzenie  prowizji  płatnej
w równych, miesięcznych ratach, zgodnie z poniŜszym opisem:
„Spłata prowizji następować będzie w 14 miesięcznych równych ratach na koniec kaŜdego miesiąca
począwszy  od  grudnia  2009  r.  Kwota  prowizji  wyraŜona  będzie  procentowo  w  stosunku
do wysokości wypłaconej kwoty poŜyczki."
Prowizja jest standardowym elementem kosztu przy usługach udzielania finansowania w formie
kredytów jak i poŜyczek.
W  związku  z  tym,  Ŝe  jej  wartość  będzie  określona  procentowo,  prowizja  zostanie  pobrana
w  proporcjonalnej  wielkości  do  wysokości  udzielonej  kwoty  poŜyczki.  W  przypadku  zgody
na powyŜsze prosimy o zmianę  formularza ofertowego poprzez dodanie odpowiednich zapisów
uwzględniających moŜliwość wprowadzenia kosztu w postaci prowizji.
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2:
Prosimy o  dodanie  do SIWZ zapisu  „Zamawiający dopuszcza moŜliwość  zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku gdy konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie
moŜna  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  i  Zamawiający  wyrazi  na  to  zgodę".
Wprowadzenie zapisu jest  wskazane ze względu na znowelizowany art,  144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych zgodnie, z którym: „Zakazuje się zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany".
W przypadku zgody na powyŜsze prosimy o usuniecie zapisów z punktu 18.9 SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3: Ze względu na powyŜsze prosimy równieŜ o korektę punktu 4 SIWZ Termin Wykonania
Zamówienia  z  „PoŜyczka  zostanie  uruchomiona  na  dzień  8  grudnia  2009  roku”  na:
„PoŜyczka  zostanie  uruchomiona  na  dzień  8  grudnia  2009  roku.  Termin  wydania  przedmiotu
poŜyczki moŜe zostać skorygowany w przypadku:
•przedłuŜenia przez Zamawiającego terminu składania ofert na skutek ewentualnej  modyfikacji
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

•wniesienia środków ochrony prawnej przez Wykonawców o okres niezbędny na ich ostateczne
rozstrzygnięcie.

PowyŜsze  nastąpi  z  zachowaniem  zawartej  w ofercie  wysokości   prowizji   i  wysokości
oprocentowania, Przedmiotowa korekta będzie dotyczyć takŜe harmonogramu spłat poŜyczki."
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.
 



Pytanie 4:
Prosimy o odpowiedź  czy Zamawiający po dokonaniu  wyboru oferty jednego z Wykonawców
zawrze umowę poŜyczki na wzorze umowy przedstawionym przez Wykonawcę z uwzględnieniem
zapisów rozdziału 16 SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy).
Odp.  Nie,  Zamawiający  przygotuje  umowę  we  własnym  zakresie  z  uwzględnieniem
zapisów rozdziału 16 SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy).


