WIZP 270.15.4.2012

Kościerzyna, dnia 17.08.2012r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 200.000 euro
na realizację zadania pn. „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

Czy Zamawiający będzie korzystać z wpłat gotówkowych w formie zamkniętej? Jeżeli tak, to czy jest to
średniomiesięczny poziom wpłat podany przez Państwa w rozdziale 4 SIWZ.
Zamawiający będzie korzystał z wpłat gotówkowych zamkniętych. Średnio – miesięczny poziom wpłat został określony
w rozdziale 4 SIWZ.

2.

Czy Zamawiający będzie dokonywał wpłat gotówkowych dużej ilości bilonu (rozumianej jako powyżej 50%
wpłaty)? Jeżeli tak, to proszę o doprecyzowanie średniej wartości jednej wpłaty, częstotliwości wpłat.
Wpłaty gotówkowe dużej ilości bilonu występują w terminach płatności podatków lokalnych (15 luty, 15 marzec, 15
maj, 15 wrzesień i 15 listopad) oraz 1 raz w tygodniu przy opróżnianiu parkomatów.

3.

Czy Zamawiający będzie korzystać z wypłat gotówkowych w formie otwartej w kasie Banku, czy w formie
zamkniętej? W przypadku wypłat w formie zamkniętej prosimy o doprecyzowanie średniej wartości jednej
wypłaty, częstotliwości wypłat.
Zamawiający będzie korzystać z wypłat gotówkowych w formie otwartej w kasie banku.

4.

Czy Zamawiający będzie dokonywał wypłat gotówkowych dużej ilości bilonu (rozumianej jako powyżej 50%
wypłaty)? Jeżeli tak, to proszę o doprecyzowanie średniej wartości jednej wypłaty, częstotliwości wypłat.
Nie przewiduje się wypłat gotówkowych dużej ilości bilonu, o którym mowa w zapytaniu.

5.

Czy Gmina dopuszcza podpisanie oddzielnej umowy regulującej obsługę wpłat/wypłat gotówkowych w formie
zamkniętej?
Gmina Miejska dopuszcza podpisanie oddzielnej umowy regulującej obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w formie
zamkniętej w zgodności z SIWZ.

6.

Prosimy o podanie docelowej łącznej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej, w tym liczby
użytkowników podpisujących dyspozycje przelewów?
W ramach obecnie funkcjonujących struktur Urzędu Miasta i jednostek objętych niniejszym SIWZ liczba użytkowników
podpisujących dyspozycje przelewów wynosi 15.

7.

Zgodnie z Państwa wyjaśnieniami, umowa na bankową obsługę winna być podpisana w ciągu 7 dni od wyboru
najkorzystniejszej oferty, prosimy o doprecyzowanie, w jakim czasie ma się rozpocząć obsługa Gminy poprzez
system bankowości elektronicznej?
Ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania obsługa poprzez systemu bankowości elektronicznej winna się
rozpocząć w terminie do 07-09-2012r.

Z poważaniem

