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WYJAŚNIENIA  I ZMIANA 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: Czy wpłaty gotówkowe muszą być księgowane w dniu przyjęcia wpłaty? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 2: Prosimy o podanie:  
2.1 miesięcznego średniego salda na rachunkach 
2.2 miesięcznych średnich kwot nadwyŜek przeznaczonych do lokowania 
2.3 poziomu bezrobocia 
2.4 liczby mieszkańców Gminy 
 
Odpowiedź:  
 
2.1 średnie miesięczne saldo w 2010 roku przewaŜnie3 było debetowe, pokrywane z kredytu 
na rachunku bieŜącym 
2.2 j/w 
2.3 proszę ustalić wg. danych statystycznych 
2.4 na dzień 02.03.2011r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła 23 357 osób 
 
Pytanie 3: załącznik nr 4 do SIWZ – czy koszty miesięczne i roczne naleŜy podawać 
(mnoŜyć) dla liczby wskazanej w kolumnie tabeli: rachunki (stan na dzień 31.01.2011)?  
 
Odpowiedź: W tabeli – koszty obsługi podano informację o liczbie rachunków. JeŜeli 
Wykonawca przewiduje koszty w zaleŜności od liczby rachunków to winien pomnoŜyć koszt 
miesięczny jednego rachunku x liczbę rachunków i razy liczbę miesięcy.  
 
Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt. VI  1.3 SIWZ jacy odbiorcy mają być wymienieni 
(bank obsługuje duŜe grono Klientów, w tym jednostek samorządu, podmiotów 
gospodarczych? Jaką formę ma mieć dokument potwierdzający, Ŝe usługi zostały wykonane 
naleŜycie? 
 
Odpowiedź: Wymóg załączenia dokumentu, o którym mowa w pkt. VI 1.3 SIWZ naleŜy 
łączyć z warunkiem postawionym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. V 1.2 SIWZ. 
Forma dokumentu potwierdzającego naleŜyte wykonanie usługi moŜe mieć dowolną formę, 
np. referencje. 
 
Pytanie 5: Proszę podać:  
 
- wysokość średniomiesięcznych lub średniorocznych osadów na rachunkach kaŜdej z 
jednostek  
- ilość wykonywanych przelewów wewnątrz bankowych, na rachunki w innych bankach w 
stosunku rocznym 
- ilość wykonywanych przelewów Sorbnet w stosunku rocznym 



   

 

-  ilość wykonywanych przelewów walutowych w stosunku rocznym 
- ilość w stosunku rocznym lub miesięcznym dokonywanych wpłat gotówkowych, średnia 
wielkość 1 wpłaty 
- średni stan wykorzystania kredytu w stosunku rocznym 
 
Odpowiedź: Średnie miesięczne saldo w 2010 roku przewaŜnie było debetowe, pokrywane z 
kredytu w rachunku bieŜącym. 
Szacunkowo w miesiącu lutym liczba wszystkich przelewów wychodzących  
w gminie i jednostkach organizacyjnych wynosiła około 4.000 szt. 
Przelewy, które przekraczają kwotę 1 mln zł są wykonywane sporadycznie a w ostatnich 2 
latach nie wystąpiły. 
W ostatnich 2 latach nie było dokonywanych przelewów zagranicznych. 
Średnia wielkość 1 wpłaty gotówkowej z kasy do banku jest 4 cyfrowa, a przed upływem 
terminu płatności podatków 5 cyfrowa. 
Średni stan wykorzystania kredytu w rachunku bieŜącym w 2010 roku był rzędu 2 mln zł. 
  
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje się zmiany w treści załącznika nr 1 do SIWZ – 
Formularza ofertowego w ten sposób, Ŝe wykreśla się akapit o brzmieniu:    
 
„Oświadczam, Ŝe w okresie realizacji zamówienia nie będziemy Ŝadnych opłat i prowizji od udzielonego 

kredytu odnawialnego na rachunku, poza oprocentowaniem na zasadach określonych w ofercie”   

 

i nadaje mu się nowe brzmienie:  

 

„O świadczam, Ŝe w okresie realizacji zamówienia nie b ędziemy nalicza ć Ŝadnych opłat i 

prowizji od udzielonego kredytu odnawialnego na rac hunku, poza oprocentowaniem na 

zasadach okre ślonych w ofercie”   

  

W związku z powyŜszym w załączeniu Formularz ofertowy z naniesioną zmianą w jego 
treści.  
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