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Identyfikator zamówienia:  AO.UG.271.02.2013 
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PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ  
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W NASTĘPSTWIE PYTAO WYKONAWCY I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w 
dniu 4 kwietnia 2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie: 
 Czy Zamawiający zmieni treśd SIWZ 3.15 i podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
 należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny 
 wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 
 1997 r.? 
 
Odpowiedź: 
 Tak, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w punkcie 3.15 nadając mu nowe brzmienie: 
 
 „3.15 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z 
  wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego  
  zabezpieczenia  kredytu ponosi Zamawiający. 
 
  Zamawiający przewiduje możliwośd dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu  
  poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie 
  tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą 
  wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.” 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
Pytanie: 
 Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel In blanco, deklarację wekslową i oświadczenie?  
 
Odpowiedź: 
 Tak, Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty weksla In blanco, deklaracji wekslowej i 
 oświadczenia. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
 
       /-/ Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


