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WYJAŚNIENIA TREŚCI   

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

dotyczącej zadania pn.: 

 
 BANKOWA OBSŁUGA BUD śETU GMINY KRAPKOWICE I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
- jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, odpowiadając na pytania 
wykonawcy wyjaśniam: 

 
Pytanie 1 : Prosimy o dostarczenie szczegółów odnośnie TABELI-KOSZTY Obsługi – 
załącznik nr 4 do SIWZ – Karty płatnicze oraz  koszt rachunku bankowego. Czy  moŜna 
określić ilość nie tylko kart ale tez pozostałych elementów składowych wpływających na 
opłaty prowizyjne za rachunek bankowy? 
 
L.p.  Nazwa usługi Ilość/miesiąc Wartość w 

PLN/miesiąc 
1. Przelewy krajowe w PLN   
2. Przelewy zagraniczne   
3. Wpłaty przez jednostki podległe   
4. Wpłaty poprzez osoby trzecie   
5. Wpłaty poprzez jednostki podległe   
6. Wpłaty poprzez osoby trzecie   
  
Ad. 1 
W tabeli – koszty obsługi przewidywane są koszty tylko w przypadku obsługi prowadzenia 
rachunku bieŜącego i depozytowego w formie ryczałtu miesięcznego niezaleŜnie od ilości 
przelewów. 
Szacunkowo w miesiącu lutym liczba wszystkich przelewów wychodzących  
w gminie i jednostkach organizacyjnych wyniosła około 4.000 szt. 
 
Pytanie 2:  dot. pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
sposobu liczenia WIBIDu 1M  rachunków bieŜących polegającą na tym, Ŝe średnia wyliczana 
byłaby z określonej ilości dni roboczych (np.30) poprzedzających miesiąc bieŜący? Czy 
moŜemy pr5osić o doprecyzowanie co oznacza słowo prze stałej marzy banku (czy stawka 
WIBID 1Mma być pomnoŜona czy odjęta o stałą marŜę banku)?   
Ad.2  
2.1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu liczenia WIBIDu 1M. 
2.2 Oprocentowanie dla rachunków bieŜących naleŜy przyjąć według zmiennej stopy 
procentowej opartej na stawce WIBID 1M złotowych depozytów międzybankowych przy 
stałej marŜy banku zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie.  
Oprocentowanie będzie ulegało zmianie tylko w przypadku zmiany stawki WIBID 1M w 
okresie realizacji zadania natomiast marŜa banku będzie stała. 
 
Pytanie 3: Punkt 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Zapewnieniu realizacji dyspozycji 
przelewów złoŜonych do godziny 14.30 w tym samym dniu”. Czy zapis ten dotyczy transakcji 
w PLN czy takŜe zagranicznych?  
   
Ad.3  
Zapis realizacji dyspozycji przelewów złoŜonych do 14.30 w tym samym dniu dotyczy  
wszystkich przelewów w PLN i zagranicznych. 
 
Pytanie 4: Czy posiadają Państwo opinię RIO nt. zaciągnięcia kredytu na rachunku 
bankowym? Czy przedłoŜenie tej opinii moŜe być warunkiem uruchomienia kredytu?  
Ad.4 



   

 

Kredyt w rachunku bieŜącym zaciągany jest na pokrycie wyst ępującego w ci ągu roku  
przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 89 i art. 
91 ustawy o finansach publicznych nie wymaga opinii RIO.  
 
Pytanie 5: Czy wyciągi elektroniczne spełniają warunek punktu 13 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia?  
Ad. 5 
Obecnie Gmina Krapkowice stosuje papierowy obieg dokumentów. 
 
Pytanie 6:  Dot. punktu 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Czy umowa na kredyt w rachunku bankowym w wysokości 5 mln. zł. w kaŜdym roku 
budŜetowym (wg. limitu określonego corocznie w uchwale budŜetowej Gminy) zostanie 
zawarta z Bankiem po wygraniu przetargu na okres do 31.10.2015r.?  
Ad.6 
Kredyt w rachunku bieŜącym zgodnie z pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia będzie 
uruchamiany w razie potrzeby do wysoko ści 5 mln złotych w kaŜdym roku budŜetowym 
(według limitu określonego corocznie w uchwale budŜetowej Gminy). 
Obecnie ustalony uchwałą Rady Miejskiej limit na 2011 rok wynosi 3 mln złotych i moŜe on 
ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. ZadłuŜenie na rachunku bieŜącym będzie 
spłacane do końca kaŜdego roku kalendarzowego tj. do dnia 31. grudnia, natomiast 
zadłuŜenie w ostatnim roku realizacji umowy będzie spłacone najpóźniej do dnia 
31.10.2015r.   
Gmina będzie kaŜdorazowo przedstawiała bankowi aktualną uchwałę Rady Miejskiej o 
limicie dot. wysokości zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego  
 
Pytanie 7: W Opisie Sposobu Oceny Ofert (XII SIWZ): Proszę o doprecyzowanie, jaką 
stawkę WIBID 1M i WIBOR 3M (średnia, z dnia transakcji itp.) naleŜy przyjąć do obliczenia 
ceny. Czy moŜliwe byłoby podanie konkretnych stawek, tak by banki zastosowały te same 
stawki jako bazowe?     
Ad.7 
Zgodnie z działem XII SIWZ do obliczenia ceny oferty naleŜy przyjąć stawkę WIBID 1M i 
WIBOR 3M na dzień 25 luty 2011 rok. 
 
Pytanie 8: Czy umowy na prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w SIWZ będą podpisywane przez reprezentantów Gminy czy upowaŜnione 
osoby z poszczególnych jednostek? JeŜeli będą to upowaŜnione osoby prosimy o 
przedłoŜenie pełnomocnictw tych osób.  
Ad.8 
Umowy na prowadzenie rachunków dla Gminy będą podpisywane przez reprezentantów 
Gminy. Umowy jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ będą podpisywane przez 
upowaŜnione osoby z poszczególnych jednostek. 
Pełnomocnictwa będą przedłoŜone wyłonionemu w drodze przetargu bankowi przez 
zawarciem umów.  
 
Pytanie 9: W związku z krótkim okresem na przygotowanie oferty, czy moŜliwe jest 
przesunięcie daty przetargu? 
Ad.9 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia daty składania ofert.  
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