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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzieleniu kredytu długoterminowego Gminie 

Milanówek w wysokości 3 700 000,00 zł, znak sprawy ZP.271.22.BK.2019.JS 

 

WYJAŚNIENIA 

i 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 ze zm.), w treści jako: „ustawa 

Pzp”, poniżej przekazuje treść pytań Wykonawców w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” wraz z odpowiedzią Zamawiającego na te pytania  

i w konsekwencji modyfikacją treści SIWZ.  

 

Pytanie nr 1: 

Mam pytanie dotyczące załącznika nr 5 do SIWA... w okresie III/2019 – liczba dni w okresie wynosi 

44, nie powinna być 0? ... zaś liczba dni w okresie IV/2019 wynosi 92, wydaje mi się że powinna być 

44 dni? (liczona od 18.11.2019 r. do 31.12.2019 r.) 

Proszę o Państwa stanowisko w tej kwestii. 

Jest to ważne gdyż koszty odsetkowe według mnie są zawyżone o 92 dni. 

 

Odpowiedź.  

W odpowiedzi na pytanie zmianie ulega zapis rozdziału I pkt 1 ppkt 12 tiret 7 SIWZ, który otrzymuje 

następujące brzmienie:  

- sposób naliczania i terminy spłaty rat odsetkowych, zawarty w zał. nr 5 do SIWZ Tabela kosztów tj. 

wskazano liczbę dni za okres, za który należy naliczyć odsetki i wskazano termin naliczenia, który 

przypada na ostatni dzień kwartału począwszy od 31.12.2019 roku do końca 2026 roku – wyłącznie 

w celu porównania ofert Wykonawców. 

 

W związku z powyższym, zmianie ulega pkt 5 ppkt 4) SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Do obliczenia ceny ofertowej przyjąć należy Tabelę kosztów stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ – 

wyłącznie w celu porównania ofert Wykonawców. 

 

Pytanie nr 2: 

Bank zwraca  się  o  wyjaśnienie  następującego zagadnienia poruszonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dotyczącego Rozdział I pkt 1 ppkt 10, strona 2, w zakresie legalności 

ZP.271.22.BK.2019.JS 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie nw. zamówienia 
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zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przez Gminę Milanówek w związku z ewentualnym 

wystawieniem przez Gminę Milanówek weksla in blanco w celu prawnego zabezpieczenia spłaty 

kredytu, którego udzielenie może nastąpić na podstawie umowy kredytu zawartej w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez złożenia kontrasygnaty przez Skarbnika 

Gminy Milanówek na dokumencie deklaracji wekslowej, w świetle brzmienia art. 46 ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 506) oraz art. 262 ust. 1 i ust. 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), pomimo że 

wedle przywołanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa zachodzi wymóg kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy dla skuteczności określonych w nich czynności prawnych Gminy Milanówek, a 

wystawienie weksla, stanowiące czynność prawną, oznacza zaciągnięcie odrębnego zobowiązania 

pieniężnego (powstanie zobowiązania wekslowego), równoległego względem zobowiązania 

wynikającego ze stosunku kredytowego. 

 

 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, oraz prostując udzielone odpowiedzi na pytania nr 1 i 2  

pismem z dnia 2 października 2019 r., Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze stanowiskiem RIO 

umieszczonym na stronie www.bip.lodz.rio.gov.pl/upload/wa_4120-5-2014-w_stanowisko_izby.pdf, 

www.bip.lodz.rio.gov.pl/upload/wa_4120-5-2014-w_wniosek.pdf, dostęp 8.8.2017 r.) (oraz 

zamieszonym w załączniku do niniejszego wyjaśnienia): 

1. jeżeli chodzi o weksl in blanco:  brak kontrasygnaty na wekslu nie powoduje jego nieważności ani 

nieskuteczności, taka kontrasygnata jest bowiem bezprzedmiotową, bo na wekslu powinny się podpisać 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, a skarbnik nie jest taką 

osobą; 

 

2. natomiast uzupełnienie weksla w postaci deklaracji wekslowej, która ma formę umowy określającej 

warunki wypełnienia weksla będzie przez skarbnika kontrasygnowana na podstawie pisma RIO w Łodzi 

znak: WA 4120-5/2014/w z 1.8.2014 r. i wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania 

przepisów o finansach publicznych Gminy Miasto Łódź z 18.7.2014 r. wraz z opinią prawną.  

 

Na okoliczność, iż treść zapytania wpłynęła na treść SIWZ, jak również treść ogłoszenia, zmianie ulega: 

⎯ termin składania ofert określony w rozdz. X pkt 1 SIWZ na dzień 18.10.2019 r. do godz. 10:00,  

⎯ termin  otwarcia ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

      dnia  18.10.2019 roku  o godz. 10:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku 

 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami i modyfikacjami zmianie ulegnie również treść ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

                         Zatwierdził: 

   Burmistrz Miasta Milanówka 

           /--/        

    Piotr Remiszewski 
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