
Kawęczyn, dnia 12.12.2013 r. 

FZP.ZP.271.13.2013 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu 
Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych” 
 

W związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 907), przedstawiamy 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Wykonawca poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Prosimy o sprostowanie przedmiotu oferty w Rozdz. I pkt 2 - okres zamówienia 
wskazano 01.01.2014 – 31.12.2018 r. – jest niezgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

2. Prosimy o informację czy Gmina posiada własna kasę obsługująca wpłaty/wypłaty. 
3. Prosimy o podanie szacunkowej przewidywanej liczby przelewów z podziałem na 

przelewy w formie elektronicznej i papierowej – w okresie 1 miesiąca. 
4. Co zamawiający rozumie przez sformułowanie „realizacja poleceń przelewów”. 
5. Czy w sytuacji udostępnienia przez Wykonawcę systemu bankowości elektronicznej 

do wszystkich jednostek Zamawiający zrezygnuje ze składania dyspozycji przelewów 
w formie papierowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). 

6. Prosimy o podanie szacunkowej przewidywanej liczby oraz kwoty wpłat 
gotówkowych na rachunki zamawiającego – w okresie 1 miesiąca. 

7. Prosimy o podanie szacunkowej przewidywanej liczby oraz kwoty wypłat 
gotówkowych na rachunki zamawiającego – w okresie 1 miesiąca. 

8. Prosimy o określenie co zamawiający rozumie pod terminem „subkonta w ramach 
danego rachunku bankowego” – zawarte w Rozdz. II pkt 3a SIWZ. Czy zamawiający 
za wystarczające uznaje otwarcie odrębnych rachunków dla obsługi projektów? 

9. Co zamawiający rozumie pod określeniem „monitorowanie operacji”. Z uwagi na 
niejasność prosimy o sprostowanie SIWZ i wykreślenie punktu 4ppkt 5h z opisu 
przedmiotu zamówienia. 

10. Czy zamawiający jako spełnienie warunku określonego w Rozdz. II pkt 3 ppkt h 
„sporządzanie wyciągów bankowych formatu A4 wraz z załącznikami ” uznaje 
codzienne dostarczanie wyciągów w formie plików PDF w systemie bankowości 
elektronicznej? Wyciągi te mają format A4, spełniają wymogi Ustawy o 
Rachunkowości i funkcjonalności bankowości elektronicznej umożliwia drukowanie 
potwierdzenie każdej operacji zawartej w wyciągu.  

11.  Czy zamawiający przewiduje realizację i otrzymywanie przelewów walutowych – 
jeżeli tak, prosimy określić średnia wartość przelewu walutowego przychodzącego i 
wychodzącego. 

12. Prosimy o podanie danych dotyczących „systemu informatycznego zamawiającego” 
celem określenia możliwości spełnienia warunku zawartego w Rozdz. II pkt 4 ppkt 5l, 
ewentualnie potwierdzenie, że system bankowości elektronicznej pozwalający na 
zaczytanie plików w formacie ELIKSIR 0 i MT 940 – spełnia wymogi 
Zamawiającego w tym punkcie. 

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na to ze warunkiem zawarcia umowy o kredyt będzie 
posiadanie aktualnej zdolności kredytowej zamawiającego. 

14. Czy zamawiając potwierdza, że kredyt będzie udzielany na podstawie odrębnego 
wniosku zamawiającego. 



Jednocześnie w celu przygotowania oferty dotyczącej kredytu odnawialnego w rachunku 
bieżącym prosimy przekazanie sprawozdań RBz, RBNds oraz sprawozdania z dochodów i 
wydatków na 31.12.2012 r. i 30.09.2013 r. 
15.  Z uwagi na istotność informacji zawartych w zapytaniu wnosimy o przesuniecie 

terminu rozpatrzenia ofert do dnia 20.12.2013 r.  
 

Ad. 1 

W zapisie okresu prowadzenia obsługi bankowej wkradła się oczywista omyłka. Wszystkie 
wyliczenia i założenia dotyczyły 4-letniego okresu wykonywania umowy od 01.01.2014 r. do 
31.12.2017 r. (tj. 48 m-cy)  w związku z tym, taki okres należy przyjąć.  

Ad. 2  

Zamawiający nie posiada własnej kasy obsługującej wpłaty i wypłaty. 

Ad. 3  

Ok. 1000 przelewów w tym w formie elektronicznej 100 szt. 

Ad. 4 

„Realizacja poleceń przelewów” to przyjęcie polecenia przelewu, wprowadzenie, wysłanie i 
zaksięgowanie zgodnie z wskazaną datą na blankiecie zgodnie z podpisami na karcie wzorów 
podpisów lub jego realizacja w formie elektronicznej zgodnie z dyspozycją.  

Ad. 5 

Nie potwierdzamy całkowitej rezygnacji z formy papierowej, będą sytuacje mimo możliwości 
formy elektronicznej do składania przelewów w formie papierowej poza sytuacjami 
awaryjnymi. 

Ad. 6  

Ok. 2000 wpłat tj. kwota ok. 250.000.00 zł/1 m-c. 

Ad. 7  

Ok. 50 wypłat tj. kwota ok. 15.000,00 / 1 m-c. 

Ad. 8 

„Subkonto w ramach danego rachunku bankowego” to subkonto jako rachunek pomocniczy w 
ramach rachunku głównego. 

Ad. 9  

„Monitorowanie operacji” w naszym rozumieniu tj. możliwość sprawdzenia statusu np. 
zlecenia przelewu, przyczyn niezrealizowania lub odrzucenia. Nie wykreślany punktu 4 ppkt 
5 h z opisu przedmiotu zamówienia. 

 Ad. 10  

Przesyłanie plików w formacie PDF w systemie bankowości elektronicznej nie spełnia 
warunku zamawiającego określonego w Rozdz. II pkt 3 ppkt h. Sporządzanie wyciągów w 
formie A4 tj. wydruk przez bank danego formatu w sytuacji nie korzystania z bankowości 
elektronicznej, nie dopuszczamy wyciągu drogą np. e-maili w formacie A4. Wyciąg do 
odbioru osobiście w placówce lub oddziale w formie papierowej w formacie A4. 

 

 



Ad. 11 

Zamawiający nie przewiduje przelewów walutowych. Do dnia wszczęcia procedury 
przetargowej nie było przelewów walutowych. 

Ad. 12  

Spełnia w systemie kadry i płace. 

Ad. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 14 

Tak na podstawie odrębnego wniosku. 

Ad. 15 

Zamawiający uwzględnia wniosek w części i przedłuża termin składania ofert nie później niż 
do dnia 18.12.2013 r. do godz. 13:00, ze względu na konieczność rozstrzygnięcia procedury 
przetargowej w niniejszym postępowaniu jeszcze do końca tego roku.  

Jednocześnie Zamawiający załącza stosowne sprawozdania. 

 

  

 

 

 

 

 


