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OR.272.1.16.2018      Brzeg, dnia 25 września 2018 r.  

 

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln” 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579, 2018), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuje, że w dniu 24 września 2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela                                          

w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1: 

W związku z zawartym w Rozdz. III punkt 2.4 zastrzeżeniem: „Wysokość i termin spłaty 

kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek 

Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 10 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej”, prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zmianę w/w zapisu 

na następującą treść: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być w szczególnie 

uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek 

Zamawiającego, złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, na 15 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może przekraczać 

poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania oraz poza termin 

całkowitej spłaty kredytu (31.12.2032 r.). Rata kapitałowa, której termin spłaty został 

przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach 

określonych w Umowie Kredytowej.”  

 

Odpowiedź nr 1: 

Nie  

 

Pytanie nr 2:  

Bardzo prosimy o wyjaśnienie z czego wynika spadek wydatków bieżących o 2,7 mln zł                        

w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. 

 

Odpowiedź nr 2: 

W 2018 roku w planie wydatków bieżących są ujęte m.in. wydatki w kwocie 2.493.174,96zł na 

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,                

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 

publicznych, z tego: 

1. "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów 

umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone 

zostaną również pracownie kształcenia zawodowego- 1.063.922zł, 
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2. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - 

Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie                        

i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej-300.866zł, 

3. "Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! II" - Rozwój zawodowy uczniów                             

i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, 

w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na- 84.558,35zł, 

4. "EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE" - Zwiększenie wiedzy i kompetencji 

pracowników PUP w Brzegu w zakresie szkoleń, doradztwa zawodowego, tworzenia 

programów i innych działań ustawowych w stosunku do osób bezrobotnych z grup 

defaworyzowanych-58.133,39zł 

5. "Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III" - Rozwój kompetencji 

zawodowych uczniów szkoły, wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku 

pracy, rozwój osobisty, usamodzielnienie i podniesienie wiary we własne możliwości, 

zainspirowanie kadry do rozwinięcia nowych działań na rzecz rozwoju edukacji 

zawodowej uczniów i nauczycieli- 374.489,63zł, 

6. "Czas na staż I" - Rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację 

działań polegających na mobilności ponadnarodowej-251.116,73zł, 

7. "Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - Rozwój kompetencji 

zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej- 

360.088,86zł. 

Ponadto w 2018 roku w ramach wydatków bieżących zwiększone zostały m.in. środki na 

zadania roczne w zakresie remontów infrastruktury drogowej oraz na wydatki remontowe                     

w zakresie placówek oświatowych i pomocy społecznej dodatkowo w kwocie łącznej                  

710.000 zł. 

 

 

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią 

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców. 

 

 

 

 

STAROSTA 

     (---) 

                                                                               Maciej Stefański 

 

 

 
 


