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Rybnik, dnia 09.08.2019 r.

Dotyczy postępowania na:

usługę pn.: Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w
złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

W związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniami, zamawiający udziela poniższych
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.
Pytanie 1: „Prosimy o podanie w jakich nominałach wpłacany będzie bilon oraz przykładową
specyfikacje nominałową pojedynczej wpłaty.”
Odpowiedź 1: Bilon będzie wpłacany w sposób posortowany, we wszystkich dostępnych
nominałach. Z uwagi na zróżnicowany charakter wpłat, Szpital nie może przedstawić
specyfikacji nominałowej, która stanowiłaby przykład.
Pytanie 2: „Czy podjazdy z wypłatami realizowane będą w momencie odbioru gotówki od
Zamawiającego, czy jako odrębna usługa ( realizowana w tym samym czasie)?”
Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że w przypadku realizowania usługi przywozu i odbioru
gotówki w tym samym dniu, będzie to jedna usługa realizowana w tym samym momencie.
Pytanie 3: „Prosimy o podanie lokalizacji dla transportu gotówki, czy to jest tylko siedziba Szpitala?”
Odpowiedź 3: Transport gotówki odbywać się będzie z i do siedziby Szpitala, tj. ul.
Energetyków 46 w Rybniku.
Pytanie 4: „Czy z uwagi na bardzo ogólne zapisy zaproponowanej Umowy o prowadzenie obsługi
bankowej, Zamawiający podpisze umowy szczegółowe, które precyzują np. uprawnienia
do bankowości elektronicznych, osoby do kontaktu czy nr rachunków?”
Odpowiedź 4: Zamawiający odsyła do § 2 pkt. 2 oraz § 21 Wzoru Umowy stanowiącego
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Pytanie 5: „Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.08.2019r.”
Odpowiedź 5: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert i wyznacza nowy termin jak
niżej.
Pozostałe warunki nie uległy zmianie, jednak biorąc pod uwagę przychylenie się do pytania –
prośby wykonawcy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2019 r.
do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.
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