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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 15 kwietnia 2014 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1: 

 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym 
naliczane były bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i 
pobierane z rachunku bieżącego Zamawiającego, w dniu zakooczenia każdego okresu 
obrachunkowego, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny 
i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne miesięczne 
okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakooczeniu poprzedniego okresu 
obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kooczy się w dniu poprzedzającym dzieo 
całkowitej spłaty kredytu? 

 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający określił w SIWZ w punkcie 3.1 ust. c tiret 5, iż odsetki od wykorzystanego 
kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze 
wskazanego przez Zamawiającego rachunku.  
 
Zamawiający dopuszcza i przewiduje, iż pierwszy okres obrachunkowy trwad będzie od dnia 
17.07.2014 roku do dnia 31.07.2014 roku, a ostatni okres obrachunkowy od dnia 01.07.2019 
roku do dnia 17.07.2019 roku. W okresie od dnia 01.08.2014 roku do dnia 30.06.2019 roku 
okresy obrachunkowe, jak  w przytoczonym powyżej zapisie, będą miesięczne, a odsetki 
płatne na koniec każdego miesiąca (okresu obrachunkowego). 

 
Nadto Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były pobierane z rachunku bieżącego. 

 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
 
Pytanie nr 2: 

 
Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie kredytu w rachunku bieżącym po zbadaniu i 
potwierdzeniu posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego?  

 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ w punkcie 3.1 ust. c zasady udzielania kredytu w 
rachunku bieżącym, gdzie m.in.: Wykonawca na wniosek Gminy Janowice Wielkie uruchomi 
kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale 



przez Radę Gminy Janowice Wielkie w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały 
budżetowej, z zastrzeżeniem, iż w pierwszym roku budżetowym (w okresie od dnia 
17.07.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku) planowany limit kredytu krótkoterminowego 
wynosi  500.000,00 zł., a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany 
– w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności 
kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej oraz 
pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
W związku z powyższym, po stronie Wykonawcy przed złożeniem oferty pozostaje zbadanie i 
potwierdzenie posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego, złożenie zaś oferty pozwala 
domniemywad, iż Wykonawca zbadał i potwierdził posiadanie zdolności kredytowej 
Zamawiającego. Zgodnie z wyżej przywołanymi zasadami udzielania kredytu, w każdym 
następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany na takich samych warunkach, bez 
konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do 
projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.  

 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
 
Pytanie nr 3: 

 
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji?  

 
Odpowiedź: 
 

Tak, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w punkcie 3.1 ust. c tiret 6  nadając mu nowe 
brzmienie: 

 
-  zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; 

Zamawiający przewiduje możliwośd dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu poprzez 
podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
 
Pytanie nr 4: 

 
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco 
wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą 
Skarbnika? 
 

Odpowiedź: 
 

Przy uwzględnieniu odpowiedzi na pytanie nr 3 zabezpieczeniem kredytu będzie weksel 
własny in blanco z deklaracją wekslową; Zamawiający przewiduje możliwośd dodatkowej 
formy zabezpieczenia kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
 
Nadto Zamawiający informuje, iż 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.  
 
 



Pytanie nr 5: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym po skutecznym 
ustanowieniu zabezpieczeo w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika? 
 

Odpowiedź: 
 

Tak, Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym po skutecznym 
ustanowieniu zabezpieczeo w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika, przy czym przez 
słowo „skutecznym” Zamawiający rozumie podpisanie weksla in blanco, deklaracji wekslowej 
i oświadczenia o poddaniu się egzekucji.  

 
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 


