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DG-113/5-NS/676-2018                                                                      Rybnik, dnia 04.12.2018 r. 
 

 
Dotyczy post ępowania na: 

 
Usług ę udzielenia kredytu/po życzki w kwocie 30 mln zł na okres  

120 miesi ęcy na spłat ę zobowi ązań cywilno-prawnych i refinansowanie 
zawartych kredytów i po życzek. 

(dotyczące zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja tej ustawy) 

 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawcę kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „ W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w ramach zamówienia dot. usługi udzielenia 

kredytu lub pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań 
cywilno-prawnych i refinansowanie zawartych kredytów i pożyczek, zwracam się z prośbą o 
jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedziami na pytanie 34, 62 oraz 63 z dnia 
23 listopada 2018 r.:  
a) Zamawiający dokona potrącenia przysługujących mu wierzytelności, wynikających z 
nowo zawartej umowy pożyczki z kwotami, które będą podlegały refinansowaniu, w 
przypadku uznania oferty Wykonawcy za korzystniejszą w stosunku do umów i innych 
zobowiązań refinansowanych i będzie uprawniony do wnioskowania o wypłatę jedynie 
różnicy wynikającej z takiego potrącenia.” 
b) W przypadku uznania oferty Wykonawcy za mniej korzystną w stosunku do umów, które 
będą podlegały refinansowaniu, wartość wypłacanej kwoty finansowania zostanie 
pomniejszona o całkowitą wartość umowy wyłączonej z refinansowania (30 mln – całkowita 
wartość umowy wyłączonej z refinansowania = wartość wypłaconej kwoty finansowania), z 
uwagi na brak możliwości zmiany przeznaczenia udzielonego finansowania, co potwierdza 
również pkt 11.b. załącznika nr 1.3. (Istotne Postanowienia Umowy).” 

Odpowied ź 1a: Jeśli Zamawiaj ący uzna ofert ę wykonawcy za korzystniejsz ą od zawartych 
umów przewidzianych do refinansowania (bior ąc pod uwag ę dokonanie oceny ka żdej zawartej 
przez Zamawiaj ącego umowy po życzki lub kredytu z osobna) Zamawiaj ący: 
-  w przypadku wykonawcy, z którym nie ma zawartej umowy b ędzie wnioskował o pełn ą kwot ę 
pożyczki lub kredytu,  
- w przypadku Wykonawcy, z którymi ł ączy go umowa/umowy po życzki lub kredytu b ędzie 
wnioskował o wypłat ę różnicy pomiedzy kwot ą 30 mln zł a kwot ą wynikaj ąca z aktualnego 
salda po życzki lub kredytu. 
 

Odpowied ź 1b: W przypadku uznania oferty Wykonawcy za mniej korzystn ą w stosunku do 
umów, które b ędą podlegały refinansowaniu, warto ść wnioskowanej do wypłaty kwoty 
finansowania zostanie pomniejszona o warto ść umowy wył ączonej z refinansowania. 
 
Pytanie 2:  „W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w 

kwocie 30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych i 
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refinansowanie zawartych kredytów i pożyczek, zwracam się z uprzejm ą prośbą o 
przesuni ęcie terminu składania ofert na dzie ń 12 grudnia  2018 roku .” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na modyfikacj ę terminu składania i otwarcia ofert.  
Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert do dnia 12.12.2018 r.  do godziny 10.00 Termin 
otwarcia ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 10.30 . Jednocze śnie Zamawiaj ący 
informuje, że termin ten jest terminem ostatecznym i nie b ędzie podlegał dalszym 
przesuni ęciom. 
 
 
 
Egz.: 
1. strona internetowa. 
2. aa. 

 
 

 
          

  


