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Informacja dla Wykonawcow
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia
publicznego

Odpowiedzi na pytania
Szanowni Panstwo
Uprzejmie informujemy, ze 8 maja 2019 r. do Zamawiaj^cego wplyn^ly pytania dotyczace
post^powania w ramach przetargu nieograniczonego pn: „Wyb6r banku, ktoremu zostanie
powierzone prowadzenie bankowej obstugi budzetu Powiatu Inowroclawskiego,
powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowroctawiu."
Tresc jest nast^puj^ca:

1.

„W nawi^aniu do udzielonych odpowiedzi opublikowanych na stronie intemetowej
zamawiaj^cego prosimy o doprecyzowanie kwestii wskazanych w odpowiedziach;
a/ prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca b^dzie mial zapewnione co najmniej
3 tygodnie na dostosowanie punktu kasowego do obslugi - jest to czas niezb^dny aby
profesjonalnie przygotowac punkt wg. najwyzszych norm bezpieczeristwa.
b/ dotyczy utrzymanego warunku wyci^gow papierowych: prosimy o dopuszczenie aby
wyci^gi papierowe byiy wysylane do zamawiaj^cego pod wskazany jeden adres w ci^gu
dwoch dni roboczych od dnia wygenerowania wyciagu. Jest to podyktowane faktem,
ze wyci^gi ze wzgl^dow bezpieczenstwa s^ drukowane w jednostce centralnej banku
i dystrybuowane bezposrednio do siedziby klienta. Nie mniej jednak zaznaczamy,
ze zgodnie z trendem eliminacji czynnosci papierowych wiekszosc JST korzysta juz
z wyci^gow elektronicznych ktore wczytuje do systemow fmansowo ksi^gowych
ograniczajqc w ten sposob znacz^co prac? manualn^ w Urz^dzie.

c/ dotyczy wyci^gow prosimy o potwierdzenie ile srednio stron zawieraj^ dzieime
wszystkie drukowane dla zamawiajqcego

wyci^gi? Brak tej informacji w SIWZ

i zal^cznikach.
2.

Dotyczy maksymalnej kwoty kredytu: prosimy po potwierdzenie, ze odpowiedz nr 23
i 49 udzielon^ 8 maja 2019r. nalezy rozumiec w taki sposob, ze kwota kredytu w catym
okresie realizacji zamowienia nie przekroczy 4 mln pin. Tak jak wskazalismy banki nie
mog^ wydac decyzji fmansowej na caly okres zamowienia a tym samym ztozyc oferty
na kredyt nie znaj^c maksymalnej kwoty kredytu w calvm okresie iakieeo dotyczy
fmansowanie obj^te decvzia kredytowq - moze bye to bowiem uznane za nie zgodne
z zapisami ustawy Prawo bankowe. Prosimy wi^c o potwierdzenie maksymalnej kwoty
w okresie zamowienia."

Powiat Inowroclawski reprezentowany przez Zarz^d Powiatu jako Zamawiaj^cy
w przedmiotowym post^powaniu udziela odpowiedzi na pytania
dotyczace
WW. post^powania przetargowego:

Ad.l.a. Zamawiaj^cy wymaga aby placowka bankowa w siedzibie Zamawiaj^cego zostala
uruchomiona w terminie 2 dni od dnia udostepnienia pomieszczenia do prowadzenia obslugi
kasowej, tj. od 19 lipca2019 r.
Ad.l.b. Zamawiaj^cy dopuszcza elektroniczn^ form? sporzqdzanych wyci^gow, jednakze nie
zast^puje to wersji papierowej, ktor^ uznaje si? za podstawowq form? wyci^gow.
Sporz^dzane papierowe wyci^gi bankowe wraz z zal^cznikami, na kazdy dzieh roboczy,
przygotowywane

b?d^

dla Zamawiaiacego,

do odbioru nast?pnego dnia roboczego,
powiatowych jednostek

organizacyjnych

i

do

godz.

Muzeum

12.00 im. Jana

Kasprowicza
w Inowroclawiu.

Ad.2. Zamawiaj^cy informuje, ze w 2019 r. Rada Powiatu udzielila Zarzadowi upowaznienie
do zaci^gni?cia kredytu i pozyczki oraz emisji papierow wartosciowych na pokrycie
wyst?puj^cego w ci^gu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 4 000 000,00 zl.
W pozostalym okresie obowi^zywania umowy planowane wykorzystanie kredytu zalezne
b?dzie od

wysokosci

ww. udzielonego

upowaznienia

oraz

rzeczywistych

potrzeb

Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy nie jest w stanie przewidziec maksymalnej kwoty kredytu
w rachunku biezacym w catym okresie obowi^ywania umowy na obstug? bankow^.
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