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Wg rozdzielnika                                        
Nr sprawy: NOZ.25.06.20

 Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j.  Dz.  U. z   2019 roku poz.  1843 z późn.  zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

Pyt nr Treść pytania:

1 Wykonawca  prosi  o  wykreślenie  z  treści  SIWZ  pkt.  3.1.13  oraz  pkt.  3.2.6,  które  zawierają  zapisy  o
dodatkowych produktach nie będących przedmiotem zamówienia zgodnie z  załącznikiem stanowiącym
ofertę  cenową  Wykonawcy  (Załącznik  nr  2)  oraz  wymagających  oddzielnych  zgód  po  analizie  danych
finansowych wykonawcy oraz pobierania dodatkowych opłat i prowizji o których nie ma wzmianki w treści
SIWZ.

Odpowiedź Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2 Prosimy o zgodę na zmianę brzmienia punktu 3.1.8. na następującą treść:
„Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych otwartych w jednym z kanałów: kasie banku, wpłatomacie lub
bankomacie”

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3 Wykonawca prosi wyrażenie zgody na wykreślenie pkt 3.2.3 

Odpowiedź Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4 W  nawiązaniu  do  punktu  5.5  ppkt.  1  –  prosimy  o  załączeniu  wzoru  oświadczenia  jakie  musi  złożyć
podwykonawca lub wykreślenie tego punktu z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający nie określa jednolitego, uniwersalnego wzoru oświadczenia dla wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie w swej treści musi zawierać zapisy określone w pkt. 5.5 ppkt. 1 odpowiednio. Zapisy SIWZ
pozostają bez zmian.

5 W nawiązaniu do punktu 6.5   pkt. A – prosimy o załączenie wzoru oświadczenia jakie powinien złożyć
wykonawca i podwykonawca:
- o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
-  oświadczenia  o  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –  w przypadku wydania  takiego wyroku lub decyzji  –  dokumentów potwierdzających
dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

Odpowiedź Zamawiający nie określa jednolitego, uniwersalnego wzoru oświadczenia dla wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie w swej treści musi zawierać zapisy określone w pkt. 6.5 pkt. A odpowiednio. 

6 W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5   Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
Umowy  „Obsługa  bankowa  Wojewódzkiego  Pogotowia  Ratunkowego  SP  ZOZ  w  Lublinie.”  Prosimy  o
informację, czy Zamawiający akceptuje  wykreślenie następujących punktów:
Wykreślenie Punkt 4, 5, 6.

Odpowiedź Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



7 Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację punktu 8 ppkt 2 do następującej treści:
„gdy  w  okresie  realizacji  umowy  Wykonawca  pisemnie  wezwany  przez  Zamawiającego  do  usunięcia
niezgodności w zakresie prowadzenia obsługi bankowej WPR SP ZOZ w Lublinie w stosunku do Opisu
przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu ale wcześniej uzgodnionym z
Wykonawcą, za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego i
uzgodnionym z Wykonawcą, karę w wysokości 10 000 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych)”.

Odpowiedź Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

8 Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie punktu 9, 10. 

Odpowiedź Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

9 Wykonawca w celu przygotowania oferty zwraca się  o podanie następujących informacji:

- średnioroczne saldo na wszystkich rachunkach w złotych.

Odpowiedź Średnioroczne saldo na wszystkich rachunkach: 16.693.219,13 zł

10 - liczba wpłat gotówkowych otwartych miesięcznie i  średnia wartość pojedynczej wpłaty .

Odpowiedź Liczba wpłat gotówkowych otwartych miesięcznie – 1.
średnia wartość pojedynczej wpłaty – 1000,00 zł

11 - liczba wpłat gotówkowych zamkniętych miesięcznie i  średnia wartość pojedynczej wpłaty

Odpowiedź Liczba wpłat gotówkowych zamkniętych miesięcznie - 25

średnia wartość pojedynczej wpłaty – 22000,00 zł

12 - liczba wypłat gotówkowych otwartych miesięcznie i średnia wartość pojedynczej wypłaty.

Odpowiedź Liczba wypłat gotówkowych otwartych miesięcznie - 1

średnia wartość pojedynczej wypłaty – 1000,00 zł

13 -  jakiego  rodzaju  przelewy  zagraniczne  są  wykonywane,  SEPA,  EOG,  inne  niż  wymienione  i  w  jakiej
walucie  (EUR, USD) ?

Odpowiedź Ok, 10 przelewów / rok (SEPA ; EOG)

14 - co Zamawiający miał na myśli   w opisie przedmiotu zamówienia poz. 3.5. przygotowywanie zestawień i
raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.

Odpowiedź Zamawiający ma na myśli: opinie bankowe, zaświadczenie o obrotach, zaświadczenie o prowadzeniu
rachunku, zaświadczenie dla audytora.

15 - co zamawiający rozumie pod pojęciem opłata za przechowywanie depozytów.

Odpowiedź Opłata za przechowywanie depozytu w skrytce bankowej Wykonawcy.

16 - Prosimy o potwierdzenie, że konwojowanie gotówki ma się odbywać transportem Wykonawcy.

Odpowiedź Tak, konwojowanie gotówki ma się odbywać transportem Wykonawcy lub podwykonawcy działającego
na rzecz Wykonawcy.

17 -  O  jakiej  miesięcznej  opłacie  płatnej  przez  Wykonawcę  jest  mowa  w  pkt  4  Istotnych  postanowień
umowy ?

Odpowiedź Zamawiający  dokonuje  poprawienia  oczywistej  omyłki  pisarskiej.  Punkt  nr  4  istotnych  postanowień
umowy  otrzymuje  brzmienie:  „Wypłata  wynagrodzenia  następować  będzie  na  podstawie
wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  miesięcznych.  Miesięczna  opłata  będzie  płatna  przez

2



Zamawiającego z dołu, to jest każdorazowo po upływie miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę,
w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury”.

18 - jak wyglądają wpłaty zamknięte ( struktura banknotów i bilonu ilościowo i wartościowo).

Odpowiedź 99% wartości wpłaty zamkniętej stanowią banknoty. Struktura banknotów jest trudna do określenia.
Przeważają banknoty 100,00 zł.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.10.2020 r do godziny 9:00 .

W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r o godzinie 9:10.
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