Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Pismo: ZPiB/340/1/2007/KG/5

Baruchowo dnia: 2007-06-11

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-06-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie
zapisu

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

w

postępowaniu

prowadzonym

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres
36 m-cy od dnia obowiązywania umowy.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Dotyczy: specyfikacji istotnych -warunków zamówienia na Wybór banku wykonującego bankową
obsługą budżetu Gminy Baruchowo przez okres 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych Bank
Spółdzielczy w Kowalu prosi o wyjaśnienie:
1.

jak ma być liczone oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach
bankowych - zgodnie ze specyfikacją pkt 1.40 sposób przyznawania punktów należy przyjąć
stopę referencyjną WIBID IM oraz podać nieujemną marżę, taką by oprocentowanie było
równe r = WIBID l M - m;
natomiast w załączniku nr 1 Formularz ofertowy II Kryterium oprocentowanie napisano oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte
na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 27.06.2007r. do trzech miejsc po przecinku
(oferent może zinterpretować np. 0,2 stawki WIBID 1M), Ten sam problem dotyczy
oprocentowania lokat jednodniowych (we wzorze formularza ofertowego nie mówi się o
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nieujemnej marży), a ponadto podając oprocentowanie lokat jednodniowych mamy oprzeć się
na stawce WIBID T/N czy WIBID l W (czy istnieje dowolność stosowania tych stawek)?
2.

czy w formularzu ofertowym podając cenę należy podać cenę jednostkową czy w stosunku
rocznym ? (Np. opłata za przelewy do innego banku),

3.

gdzie ma się znajdować punkt obsługi klienta ?- w SIWZ w Istotnych Postanowieniach
Umowy w pkt 16.3.3 nie wynika wprost, że punkt musi znajdować się na terenie Gminy
Baruchowo,

4.

co należy wpisać w załączniku nr 4 do specyfikacji - czy wystarczą ogólne liczby i charakter
usług, gdyż wypełnienie załącznika w takiej formie - podanie nazwy odbiorcy usługi (adres,
telefon, faks) jest sprzeczne z prawem bankowych i stanowiłoby naruszenie tajemnicy
bankowej,

5.

co Państwo rozumieją pod pojęciem wprowadzenie skonsolidowanego rachunku bankowego
gminy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1.
Dla uszczegółowienia wyliczeń dotyczących oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bankowych, należy przyjąć stopę referencyjną WIBID 1 M oraz podać nieujemną
marżę tak, aby oprocentowanie było równe r = WIBID 1M-m. Powyższy zapis zostanie zmieniony
w formularzu ofertowym.
W wyniku niejasności związanych z oprocentowaniem lokat jednodniowych, należy przyjąć stopę
referencyjną WIBID O/N (overnight) oraz podać nieujemną marżę m, taka by oprocentowanie
było równe j = WIBID O/N – m. Powyższy zapis zostanie zmieniony w SIWZ i formularzu
ofertowym.
Ad. 2.
W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe.
Ad. 3.
Zgodnie z zamysłem Zamawiającego, punkt obsługi interesanta musi się znajdować na terenie
Gminy Baruchowo, gdyż w innym wypadku wprowadzanie zapisu o tworzeniu punktu obsługi
interesanta byłoby bezzasadne. Jeżeli bank, który złoży najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie
bankowej obsługi budżetu gminy, posiada filię lub odział na terenie gminy, to punkt obsługi
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klienta może znajdować się w tym, że miejscu w innym przypadku Zamawiający może wskazać
miejsce gdzie taki punkt może zostać otwarty.
Ad. 4.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), jak również na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 139 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 164 poz. 1163
z późn. zm.) informacje o zawartych umowach na podstawie przeprowadzonych postępowań
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych są jawne. W związku z powyższym proszę
o wypełnienie załącznika nr 4 zgodnie z podana formą, gdyż podane w nim dane, wynikać będą
z zawartych wcześniej umów na podstawie zamówień publicznych, a tym samym w żaden sposób
nie będą naruszać tajemnicy bankowej.
Ad. 5.
W szczegółowym opisie tematu zamówienia zamieszczony został punkt 12., którego treść jest
następująca: podjęcie współpracy w zakresie wprowadzenia skonsolidowanego rachunku
bankowego gminy.
Zgodnie z powyższym zapisem, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do uruchomienia w każdym
momencie obowiązywania przez okres 36 miesięcy umowy na prowadzenie bankowej obsługi
budżetu gminy – rachunku skonsolidowanego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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