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Nr sprawy RR.271.4.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Z DNIA 13.02.2015 R.
DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKONANIE
BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY MIASTA JASTARNI Z
UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Pyt. 1.:

Odp. 1.:

Pyt. 2.:

Odp. 2.:

Pyt. 3.:

Odp. 3.:

Czy w wypadku prowadzenia placówki bankowej na terenie Miasta Jastarni Zamawiający
zgadza się na pominięcie punktu 10. „Istotnych Postanowień, które zostaną wprowadzone
do umowy…”
Zamawiający nie wyraża zgody na pominięcie pkt. 10 „Istotnych postanowień, które
zostaną wprowadzone do umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Jastarni wraz ze
wszystkimi jednostkami budżetowymi w okresie od 02.03.2015 r. do 28.02.2019 r”.

Czy w wypadku prowadzenia placówki bankowej na ternie Miasta Jastarnia Zamawiający
zgadza się na usunięcie z punktu 11 „Istotnych Postanowień, które zostaną wprowadzone
do umowy…” podpunktu e).
Zamawiający, nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 11 ppkt. e) „Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Jastarni wraz
ze wszystkimi jednostkami budżetowymi w okresie od 02.03.2015 r. do 28.02.2019 r”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 9. „Istotnych Postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy…” na następujący:
„Bank umożliwi w ciągu roku zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowo coroczna
umowa) po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o
złożony wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganym przez Bank.
Wysokość kredytu ustalona uchwałą na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu
według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku
niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Aktualizacja stawki bazowej
WIBOR następować będzie każdego dnia. Zabezpieczenie kredytu jedynie poprzez
wystawienie weksla in blanco przez wystawcę – Gminę Miasta Jastarni z kontrasygnatą
Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150 % wartości kredytu”.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 9 „Istotnych postanowień, które zostaną
wprowadzone do umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Jastarni wraz ze wszystkimi
jednostkami budżetowymi w okresie od 02.03.2015 r. do 28.02.2019 r” za wyjątkiem „o
poddaniu się do egzekucji do 150 % wartości kredytu”.
Zamawiający modyfikuje „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
na obsługę bankową Gminy Miasta Jastarni wraz ze wszystkimi jednostkami
budżetowymi w okresie od 02.03.2015 r. do 28.02.2019 r”, których punkt 9 uzyskuje
brzmienie:
„Bank umożliwi w ciągu roku zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna
umowa) po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o

założony wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank.
Wysokość kredytu ustalona uchwałą na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu
według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku
niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Aktualizacja stawki bazowej
WIBOR następować będzie każdego dnia. Zabezpieczenie kredytu jedynie przez
wystawienie weksla własnego in blanco przez wystawcę – Gminę Miasta Jastarni z
kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wartości kredytu”.

Pyt. 4.:

Odp. 4.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 3 Formularza ofertowego. Na
poniższy:
„Oprocentowanie rachunku bieżącego w danym miesiącu oparte będzie o stawkę WIBID
O/N pomnożony o wskaźnik wynoszący …
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 3 Formularza ofertowego.

Pyt. 5.:
Odp. 5.:

Czy Zamawiający przewiduje otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych
Zamawiający nie przewiduje otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego.

Pyt. 6.:

Wykonawca prosi o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości
elektronicznej ze wskazaniem ilości użytkowników upoważnionych w systemie do
autoryzacji (podpisania) zleceń.
Wskazujemy szacunkową liczbę 7 użytkowników systemu bankowości elektronicznej
oraz liczbę 16 użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisania)
zleceń.

Odp. 6.:

Pyt. 7.:

Odp. 7.:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat,
prowizji bankowych oraz naliczania przez Wykonawcę opłat: h) korzystania z systemu
bankowości elektronicznej, w tym za szkolenie, o którym mowa w pkt. 3.1g) oprócz opłat
abonamentowych o których mowa w pkt 2 formularza ofertowego.
Natomiast w arkuszu ofertowym wyszczególniona jest w pkt. 2. 5. System bankowości
elektronicznej gminy i JST.
A na dokumencie „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy: pkt. 11
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz
naliczania przez Wykonawcę opłat: h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej,
w tym za szkolenie, o którym mowa w pkt. 3.1g) SIWZ.
Prosimy o doprecyzowanie jakiej części opłaty dotyczą zapis w arkuszu ofertowym pkt 2
czynność 5.
Zamawiający zmienia pkt. 11 „Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do
umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Jastarni wraz ze wszystkimi jednostkami
budżetowymi w okresie od 02.03.2015 r. do 28.02.2019 r”, który uzyskuje brzmienie:
„Zamawiający nie dopieszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz
naliczania przez Wykonawcę opłat: (…) h) korzystania z systemu bankowości
elektronicznej, w tym za szkolenia, o których mowa w pkt. 3.1. g) SIWZ oprócz opłat
abonamentowych o których mowa w pkt. 2 formularza ofertowego”.
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