GMINA POLICE
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431 18 30, fax 91 431 18 32
NTP 851-10-00-695, Regon 811685390

Police, dnia 30.10.2020 r.

Znak: FN.271.1.14.2.2020.MWT

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ
GMINY POLICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2021-2022"

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29.10.2020 r., Zamawiający udziela odpowiedzi, jak niżej:
1. Prośba o wyjaś nienie kto ma być stroną umowy z Bankiem: tylko Gmina, czy także zaznaczone
jednostki, które mają osobowość prawną? Jeśli także te jednostki, to preambuła, podpisy na końcu
powinny zostać dostosowane tak, aby możliwe było wpisanie, kto będzie reprezentował te jednostki.
Odpowiedź:
Kto jest Zamawiającym i jednocześ nie Stroną umowy wynika z treści SIWZ, przy czym:
1. Gmina Police jest reprezentowana przez Burmistrza Polic - Władysława Diakuna
2. Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest reprezentowany przez Burmistrza Polic - Władysława
Diakuna działającego na podstawie peł nomocnictwa z dnia 18.09.2020 r. (w załączeniu)
3. Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach jest reprezentowana przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna działającego na podstawie peł nomocnictwa z dnia 17.09.2020 r.
(w załączeniu).
Powyższe powoduje, że nie ma konieczności modyfikowania umowy oraz treści SIWZ.

2. §2 pkt 11 Prosimy o wskazanie maksymalnej wysokości kredytu
Odpowiedź:
W §2 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy Zamawiający rozszerza zapis w następujący sposób:
kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje: „do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych).".
Biorąc powyższe pod uwagę §2 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„udzielaniu w każdym roku obowiązywania Umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym
budżetu Gminy Police do wysokości uzależ nionej od corocznej decyzji Rady Miejskiej w Policach,
do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).".
Zmiana ta nie wymaga zmiany SIWZ.

3. §3 ust. 3 Prosimy o rozszerzenie zapisu: Jeśli tylko organizacyjnie będzie to moż liwe, Bank
dostosuje godziny otwarcia punktu kasowego, do potrzeb Gminy Police, w przypadku zmiany godzin
pracy Urzędu, bądź w sytuacjach wyjątkowych, których Gmina Police nie jest w stanie przewidzieć na
dzień podpisywania niniejszej umowy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie.

4. §5 Prosimy o wskazanie maksymalnej wysokości kredytu oraz dodanie w ust. 2 zdania o treści:
W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej O (zera), Strony Umowy zgodnie
postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy
procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa równa O (zero).
Odpowiedź:
W §5 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający rozszerza zapis w następujący sposób:
kropkę zastę puje się przecinkiem i dodaje: „do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych)."
Biorąc powyższe pod uwagę §5 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Bank udzieli Gminie Police odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości wynikającej
z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych).".
W §5 ust. 2 wzoru umowy Za mawiający rozszerza zapis w następujący sposób:
po kropce dodaje się zdanie: „W przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR) osiągnie poziom poniżej
O (zera), Strony Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową
wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa równa
O (zero).".
Biorąc powyższe pod uwagę §5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie o sumę zmiennej stawki
WIBOR O/N i stałej w całym okresie obowiązywania umowy marży Banku w wysokości ......p.p.,
zgodnie z warunkami SIWZ i złożoną Ofertą Banku. W przypadku braku notowania w dniu
korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, do obliczenia wysokości odsetek przyjmuje się stawkę
WIBOR O/N z ostatniego notowania poprzedzającego ten dzień. W przypadku, gdy stawka bazowa
(WIBOR) osiągnie poziom poniżej O (zera), Strony Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu
osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta
zostanie stawka bazowa równa O (zero).".
Zmiany te nie wymagają zmiany SIWZ.
5. §8 ust. 2 Prosimy o uzupeł nienie o zapisy wyróż nione kolorem czerwonym: „W przypadku, gdy w
okresie realizacji umowy Bank zostanie pisemnie wezwany przez Gminę do usunięcia niezgodności w
zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu w stosunku do przedmiotu zamówienia okreś lonego
w SIWZ i nie usunie tej niezgodności w terminie określonym w wezwaniu — kara umowna w
wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
wezwania (z wyjątkiem sytuacji będącej efektem działania siły wyższej).
Równocześnie prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do kwoty np. 1000,- zł.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację doprecyzowującą treść zapisu §8 ust. 2 wzoru umowy.
§8 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Bank zostanie pisemnie wezwany przez Gminę
do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu w stosunku
do przedmiotu zamówienia okreś lonego w SIWZ i nie usunie tej niezgodności w terminie określonym
w wezwaniu — kara umowna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień
opóź nienia w wykonaniu wezwania (z wyjątkiem sytuacji będącej efektem działania siły wyższej).".
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.
Powyższa zmiana nie wymaga zmiany SIWZ.

6. §8 ust. 3
Zgodnie z Art. 484. Kodeksu Cywilnego [Wysokość kary umownej a odszkodowanie]
„§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się
wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej
szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne,
chyba że strony inaczej postanowiły.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary
umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana."
Oprócz kary umownej Gmina może żądać zapłaty odszkodowania.
Jeśli zaś chodzi o moż liwość zmniejszenia kary umownej przez sąd to należy wskazać, iż miarkowanie
kary umownej stanowi odstę pstwo od zasady realnego wykonania zobowiązania (art. 354 § 1 KC),
wyliczenie zawarte w art. 484 § 2 KC należy uznać za wyczerpujące. Wymienione przesłanki są
równorzędne i rozłą czne. Miarkowania kary umownej dokonuje sąd na żądanie dł uż nika. Warunkiem
miarkowania jest wykonanie zobowiązania w „znacznej części", czyli takiej, która w istotnym zakresie
zaspokaja interes wierzyciela, a także „rażąco wygórowana" wysokość kary umownej, np. gdy szkoda,
którą poniósł wierzyciel na skutek niewykonania zobowiązania, jest znikoma w porównaniu z należ ną
z tego tytuł u karą. Sąd, rozstrzygając kwestię zmniejszenia kary umownej, może wziąć pod uwagę
także inne okoliczności konkretnego przypadku, które takie zmniejszenie by uzasadniały, np. gdy
dł użnik tylko częściowo ponosi winę za niewykonanie zobowiązania (T. Wiś niewski [w:] G. Bieniek i
in., Komentarz... Zobowiązania, t. 1, 2011, s. 803).
Odpowiedź:
Brak pytania uniemożliwia Zamawiającemu zajęcie merytorycznego stanowiska.
7. §11: Strony w umowie nie zostały zdefiniowane. Prośba o wprowadzenie definicji albo pisanie
wyrażeń niezdefiniowanych małą literą.
Odpowiedź:
Kto jest Zamawiającym i jednocześnie Stroną umowy wynika z treści SIWZ, przy czym:
1. Gmina Police jest reprezentowana przez Burmistrza Polic - Władysława Diakuna
2. Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest reprezentowany przez Burmistrza Polic - Władysława
Diakuna działającego na podstawie peł nomocnictwa z dnia 18.09.2020 r. (w załączeniu)
3. Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach jest reprezentowana przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna działającego na podstawie peł nomocnictwa z dnia 17.09.2020 r.
(w załączeniu).
Powyższe powoduje, że nie ma konieczności modyfikowania umowy oraz treści SIWZ.
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