
Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: ID.271.17.2011  Rewal dnia: 2011-07-26 
 
 

        WYKONAWCY 
O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Wykup wierzytelności w wysokości 3.510.484,30 zł na realizację zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych w budŜecie Gminy Rewal na 2011 rok 
 
Treść zapytań jest następująca: 
I 

 
 
 
II 
1.  Czy Zamawiający przewiduje moŜliwość dopuszczenia do przetargu  instytucji finansowych 
spoza sektora bankowego? MoŜliwości złoŜenia oferty na wykup wierzytelności dla innych 
podmiotów niŜ banki, wpłynie znacząco na zwiększenie kręgu potencjalnych wykonawców i 
poprawi konkurencyjność ofert. 
  



2.  Prosimy o sprecyzowanie zapisu SIWZ, iŜ wszelkie postanowienia związane z wykupem 
wierzytelności muszą znaleźć się w treści projektu umowy. 
  
3.  Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności w zapisach SIWZ, poniewaŜ w przedmiocie zamówienia 
Zamawiający pisze o wykupie wierzytelności i spłacie ratalnej przejętych zobowiązań. Natomiast w 
dziale XV Umowa Zamawiający pisze o umowie poŜyczki na wykup wierzytelności. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego. 
I 
Ad. a), b), d), e) , h) j) – dokumenty w załączniku nr 1 . 
 
Ad. c)  -  Przedmiotową informację składa się do 31.08.2011 r.  . 
Ad. g)  - Informacja nie dotyczy przedmiotowego przetargu  . 
 
Ad. h) – dokument w załączniku nr 2  . 
Ad.  j)  - dokument w załączniku nr 3  . 
 
 
II 
Ad. 1 
Przetarg kierowany jest do sektora bankowego. 
 
Ad. 2  
Projekt umowy przygotowuje wykonawca.  Postanowienia dotyczące wykupu wierzytelności mają 
być zgodne ze postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązującym 
prawem. 
 
Ad. 3  
Jest to oczywista omyłka pisarska Zamawiającego – przedmiotem postępowania jest wykup 
wierzytelności. 
 
 
Równocześnie Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy, przedłuŜa 
termin składania ofert i ustala nowy na 02.08.2011 r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert – 
02.08.2011 r. godz. 10.10 . 
 
Pozostałe terminy zaleŜne od terminu składania ofert ulegają analogicznej modyfikacji.  
 
 
 
 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 


