
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego pod Nr OWP/2006/09/18-702929. 

   Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówie� publicznych, zamawiaj�cy 

udziela  odpowiedzi na zło�one zapytanie w sprawie mo�liwo�ci dokonania zmian w tre�ci umowy 

kredytowej stanowi�cej zał�cznik nr 3 do SIWZ tj.: 

Ad.1. 

Dopisanie w cz��ci wst�pnej umowy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubrza jest zb�dne, 

konieczno�� udzielenia kontrasygnaty przez Skarbnika przy dokonywaniu czynno�ci prawnych 

powoduj�cych zaci�ganie zobowi�za� pieni��nych wynika z mocy ustawy tj. art.46 ust.3 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z pó�. zm.) w cz��ci wst�pnej 

wymienia si� tylko osoby które uprawnione s� do składania o�wiadcze� woli.  

Ad.2. 

W § 3 ust.1 wyrazy „ 15 pa�dziernik 2006” zast�puje si� wyrazami „ postawienia kredytu do dyspozycji 

Kredytobiorcy”. 

Ad.3. 

W § 6 w zdaniu drugim kropk� skre�la si� i dodaje słowa „na rachunek wskazany przez bank” 

Ad.4 

W § 2 dodaje si� ust.2 w brzmieniu: 

„Prawne zabezpieczenie spłaty stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracj� wekslow�” 

Ad.5. 

W § 7 ust. 1 dodaje si� zdanie drugi w brzmieniu: 

„Je�li termin płatno�ci odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzie� uznany za ustawowo wolny od 

pracy, spłata odsetek nast�puje w pierwszym dniu roboczym przypadaj�cym po tym dniu”. 

Ad.6. 

§ 4 ust.4 precyzyjnie okre�la termin spłaty odsetek. 

Ad.7.  

Dopisywanie w § 9 proponowanych zmian jest zb�dne gdy� kwestie poruszane w tych postanowieniach 

reguluje prawo bankowe. Natomiast w § 11 ustalono �e w sprawach nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie maj� przepisy prawa bankowego. 

Ad.8. 

W umowie kredytowej zawieranej z jednostk� samorz�du terytorialnego nie mog� by� uj�te 

zaproponowane przez bank § X, Y, Z. Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o udost�pnianiu informacji 

gospodarczych nie ma zastosowania do gmin. Ustawa ta reguluje zasady i tryb udost�pniania informacji 

gospodarczych dotycz�cych wiarygodno�ci płatniczej przedsi�biorców i konsumentów. W rozumieniu 

wymienionej ustawy jednostka samorz�du terytorialnego nie jest przedsi�biorstwem a ni konsumentem. 


