Piechowice, dnia 23.10.2020.
Gmina Miejska Piechowice
ul. Kryształowa 49,
58-573 Piechowice

FN.271.1.2.2020

Znak sprawy FN.271.1.2020
PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dot.: postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na wykonanie usług dla

zamówienia pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice"

wanie nr 1:

Prośba o potwierdzenie, że MOPS w Piechowicach posiada kasę w ośrodku, w której wypłacane są oraz
będą wypłacane świadczenia z MOPS w czasie tnNania obsługi?

Odpowiedź:

w

Zamawiający nie potwierdza, że MOPS w Piechowicach posiada kasę w ośrodku, w której wypłacane
są oraz będą wypłacane świadczenia z MOPS w czasie trwania obsługi.

technianych możliwości wypłat na postawie list dostarczonych do Oddziału,
Zamawiający wyrazi zgodę na wypłaty w innej formie, w tym wypłaty masowe, które mogą być
realizowane w skali całego Banku w oddziałach i w agencjach?
Czy w przypadku braku

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wypłaty w innej formie, w tym wypłaty masowe, które mogą być
realizowane w skali całego Banku w oddziałach w agencjach, w przypadku braku technicznych
możliwości wypłat na postawie list dostarczonych do Oddziału.
i

PEanie nr 3:

przypadku likwidacji oddziału w czasie tnNania umowy na obsługę, obsługa może być
wykonywana przez inny oddział/inne oddziały Wykonawcy?
Czy w

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę przez inny oddział/inne oddziały Wykonawcy, niezgodny
z poniższymi zapisami, które zostały określone w zaproszeniu do składania ofert:
„4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać na terenie Piechowic placówkę
bankową zwaną też placówką, w dowolnej formie prawnej np. oddział, filia, punkt kasowy, w którym
będzie znajdował się przynajmniej jeden punkt kasowy.
4.1. Placówka ta musi być zlokalizowana na terenie Piechowic w odległości nie większej niż 1 km od
siedziby Urzędu Miasta w Piechowicach, przy ulicy Kryształowej 49.

4.2. Placówka bankowa musi być otwarta od poniedziałku do piątku przez minimum 5 godzin bez
przenNy. Zamawiający oczekuje godziny otwarcia nie wcześniej niż od godziny 10.00, zamknięcie
nie wcześniej niż o godzinie 15:00.
4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na terenie Piechowic placówki bankowej (np. oddział,
filia, punkt kasowy), złoży w ofercie oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej taką placówkę bankową na terenie Piechowic otworzy (uruchomi) w ciągu
jednego miesiąca licząc od dnia podpisania umowy. Placówka ta musi spełniać ww. wymogi.
4.4. Wykonawca jest zobowiązany w ofercie złożyć stosowne oświadczenie dotyczące:
a) jeżeli na dzień składania ofert, Wykonawca posiada na terenie Piechowic swoja placówkę
bankowal składa oświadczenie, w którym wskazuje placówkę na terenie Piechowic, w której
będzie prowadzona bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice wraz z podaniem
jej lokalizacji,
b) jeżeli na dzień składania gfert, Wykonawca nie posiada na terenie Piechowic swojej placówki
bankowej. składa oświadaenie, w którym zobowiązuje się do jej otwarcia (uruchomienia) z
dniem, w którym zacznie obowiązywać umowa, wraz z podaniem lokalizacji tej placówki na
terenie Piechowice,"

Puanie nr 4:

w

Zamawiający nie ma wpływu na godziny otwarcia Oddziału, prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego
godzin funkcjonowania Oddziału godzin funkcjonowania Oddziału „oddział może być otwarty nie
wcześniej niż od godziny 10.00, zamknięcie nie wcześniej niż o godzinie 15:00".

Zapis dotyczący godzin funkcjonowania placówki brzmi: „Zamawiający oczekuje godziny otwarcia nie
wcześniej niż od godziny 10.00, zamknięcie nie wcześniej niż o godzinie 15:00.", zatem jest jedynie
oczekiwaniem Zamawiającego, a nie zapisem wiążącym.
BURMIŚI'RZ MIASTA PIECHOWICE

/-/ Jacek Kubielski

Sprawę prowadzi:

Marta Mielczarek
Skarbnik Miasta Piechowice
tel. 75 75 48 911, fax. 75 76 12 274

