Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Pismo: ZPiB/340/1/2007/KG/7

Baruchowo dnia: 2007-06-15

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-06-15 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 :
Bank Pocztowy SA. Oddział we Włocławku w związku z ogłoszonym przetargiem zwraca się z prośbą o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania celem wyjaśnienia wątpliwości co do tekstu specyfikacji:
1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z pkt 1.28 (tabela) ppkt. 4 SIWZ do oferty należy załączyć
wykaz samorządów jeszcze obsługiwanych i tych, które już nie są obsługiwane ale były w obsłudze przez bank
w okresie ostatnich trzech lat ?
2. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić ile punktów maksymalnie przyzna za podkryteria: wysokość
opłaty za zainstalowanie 2 stanowisk bankowości elektronicznej i za wysokość opłaty za miesięczny abonament
? W pkt. 1.40 SIWZ podał, że będzie to po 4 punkty (jak podano we wzorze) We wzorze formularza oferty (zał.
nr l do SIWZ) w tabeli podano, że będzie to odpowiednio l i 2 %
3.

Czy Zamawiający może jednoznacznie określić na jakiej stawce oprzeć oprocentowanie lokat

jednodniowych ? W pkt. 1.40 SIWZ podano, że trzeba przyjąć stawkę referencyjną WIBID O/N tak aby
oprocentowanie było równe WIBID T/N - m zaś we wzorze formularza oferty (zał, nr l do SIWZ) zapisano:
"oferujemy oprocentowanie lokat jednodniowych oparte na stawce WIBID T/N i 1W obowi ązujące w dniu
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27.06.2007 ...." Stawki referencyjne WIBID O/N, WIBID T/N i WIBID 1W są różnymi stawkami i ich
wysokość jest różna w każdym dniu notowań.
4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że kwota kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 zł będzie
maksymalną kwotą kredytu w pierwszym roku obsługi bankowej a wysokość kredytu w następnych latach może
być inna i będzie uzależniona od kwoty wskazanej w uchwale budżetowej w danym roku budżetowym ?
5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że przez punkt obsługi klienta (pkt. 16.3.3 SIWZ) rozumie wskazanie
miejsca na terenie Gminy Baruchowo, gdzie Zamawiający będzie mógł korzystać zwłaszcza z obsługi kasowej ?
6.

Celem prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków na

rachunkach Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
7.

Celem prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów

kierowanych do innych banków, niż bank obsługujący Gminę.
8.

Celem prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości

dokonywanych wpłat i wypłat gotówkowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1. Tak, Zamawiający potwierdza, że do oferty należy załączyć wykaz samorządów
jeszcze obsługiwanych i tych, które już nie SA obsługiwane ale były w obsłudze przez bank
w okresie ostatnich trzech lat. Informacje te należy podać zgodnie z załącznikiem 4.
Ad. 2. Zamawiajmy potwierdza, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie zostały podane punkty
procentowe zawarte we wzorze. Prawidłowe są natomiast punkty procentowe zawarte
w formularzy ofertowym wynoszące odpowiednio 1 i 2 %. Proszę, zatem do obliczania
wartości zgodnie z podanymi wzorami stosować punkty procentowe zawarte w formularzu
ofertowym. Omyłka wykazana przez Pastwa zostanie poprawiona zgodnie z załączonym
pismem.
Ad. 3. Proszę stosować się do wyjaśnień określonych w piśmie Nr ZPiB/340/1/2007/KG/5
z dnia 11.06.2007r. Pismo w załączeniu.
Ad. 4. Zamawiający może potwierdzić, iż do końca roku 2007, kwota kredytu w rachunku
bieżącym nie przekroczy wartości 500.000,00 zł, natomiast wysokość kredytu w latach
następnych będzie uzależniona od kwoty wskazanej w uchwale budżetowej w danym roku
budżetowym.
Ad. 5. Tak, Zamawiający potwierdza, iż przez punkt obsługi klienta (pkt. 16.3.3 SIWZ)
rozumie wskazanie miejsca na terenie Gminy Baruchowo, gdzie Zamawiający, jego jednostki
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podległe oraz interesanci i świadczeniobiorcy będą mógł korzystać z obsługi kasowej
(w szczególności dokonywać wpłat i wypłat oraz realizacja przelewów).
Ad. 6. Saldo środków na rachunkach Gminy i rachunkach jej jednostek organizacyjnych,
określone zostało na podstawie danych otrzymanych przez bank prowadzący bankową
obsługę budżetu Gminy Baruchowo za okres od 01.07.2006 do 31.12.2006. Dane te zostały
przez bank uśrednione i wynoszą 702.825,55 zł miesięcznie.
Ad. 7. Średniomiesięczna ilość przelewów kierowanych do innych banków, niż bank
obsługujący Gminę wynosi 373 sztuki.
Ad. 8. Średniomiesięczna ilość i wartość dokonywanych wpłat i wypłat dokonanych
w miesiącach kwiecień – maj, kształtuje się następująco:
Wpłaty: Ilość – 653 osoby, wartość –

32.756,47 zł

Wypłaty: Ilość – 700 osoby, wartość – 203.851,08 zł
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Krzysztof Grudzinski
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