
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu 

Powiatu Poznańskiego na rok 2018 
 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00029.2018   09.07.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00239/18   

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA: 

1. Ankieta otrzymana od Wykonawcy. 

2. Prośba o potwierdzenie „omyłki pisarskiej” w harmonogramie spłat. W ogłoszonym harmonogramie 2 rata 

kredytu jest płatna 10.10.2018 a nie 10.10.2019. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy kredytu na standardzie Banku, pod warunkiem 

zgodności z SIWZ? Zamieszczony przez zamawiającego wzór umowy nie obejmuje szeregu zapisów 

wymaganych ustawą Prawo bankowe, definiujących usługi bankowe w ramach zamówienia. Z uwagi 

na powyższe prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania 

zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę kredytu wraz z towarzyszącą 

dokumentacją wymaganą wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo 

bankowe. Postanowienia umowy kredytu  będą zgodne z treścią SIWZ (wraz z załącznikami), wzorem umowy 

zamieszczonym przez Zamawiającego a także ze złożoną przez Bank ofertą. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako zabezpieczenie Kredytu podpisze weksel in blanco z wraz 

z deklaracją wekslową  w wysokości 120% kredytu. 

5. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów 

kredytowych stosownie do treści przepisu  art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu 

notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu?  

6. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności wynikających 

z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

w formie aktu notarialnego do wysokości 120% aktualnej kwoty udzielonego kredytu na żądanie Banku? 

7. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite 

aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat :(Kredytodawca, rodzaj finansowania, data 

zapadalności,  Kwota pierwotna kredytu oraz stan na 30/06/2018). 
 

ODPOWIEDZI: 

Ad.1. Treść zapytań w formie ankiety przesłanej przez Wykonawcę wraz z zawartymi w niej odpowiedziami 

udzielonymi przez Zamawiającego, stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Ad.2. Zamawiający potwierdza, iż w harmonogramie (załącznik nr 1 oraz 3 do SIWZ), w pozycji 12, rata kredytu 

płatna jest 10.10.2019r.  

Ad.3. Zgodnie z zapisami Rozdziału I ust. 16 SIWZ Zamawiający wskazał, iż umowa zawarta zostanie 

na warunkach określonych w projekcie, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wszelkie proponowane 

przez Wykonawcę zmiany zapisów tegoż projektu winny zostać przedstawione Zamawiającemu do 

akceptacji na etapie prowadzonego postępowania. 

Ad.4. Zamawiający jako zabezpieczenie kredytu podpisze weksel in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wraz 

z deklaracją wekslową do wysokości aktualnego zadłużenia nie więcej niż 120% aktualnej kwoty kredytu. 

Ad. 5. Nie. 

Ad.6.  Nie.  

Ad.7. Informacje na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, zawarte zostały w załączniku 

do niniejszego pisma.  

 

 
 

 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


