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Nr sprawy RR.271.4.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Z DNIA 17.02.2015 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.:

W imieniu Banku (…) ponownie proszę o rozpatrzenie możliwości przesunięcia terminu
składania ofert do 25.02.2015
Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 25.02.2015 r. do godziny 900.

Nasz Bank prowadzi placówkę na terenie Miasta Jastarni i teraz zapewnia obsługę
gotówkową Miasta bezpośrednio w Oddziale Banku (wpłaty i wypłaty gotówkowe).
Placówka w najbliższym pięcioleciu nie jest przewidziana do zamknięcia/likwidacji.
Obsługa gotówki w formie zamkniętej (transportu gotówki) podlega odrębnym przepisom
i wymaga zawierania odrębnych umów. W związku z powyższym prosimy
Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu punktu 10. „Istotnych
Postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy…” i nadanie mu następującego
brzmienia: „10. Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną
placówkę Banku na terenie Gminy Jastarnia”.
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 10 uzyskuje
brzmienie: Wykonawca powinien posiadać jeden oddział lub inną placówkę Banku na
terenie Gminy Jastarnia. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej
placówki na terenie gminy albo posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka
ulegnie zamknięciu/likwidacji w okresie obowiązywania umowy Wykonawca
zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy na obsługę gotówki w
formie zamkniętej (transport gotówki) bez dodatkowego wynagrodzenia.
W związku z prowadzeniem placówki bankowej na terenie Miasta Jastarni i powyższymi
wyjaśnieniami prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na usunięcie z punktu 11.
„Istotnych Postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy…” podpunkt 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”.
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