
Lublin, dn. 21.10.2020 r.

NOZ.TS.25.06. 04.                  .2020

Wg rozdzielnika                                        
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 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 Prosimy o odstąpienie od lokat, zarówno overnight jak i terminowych, w związku z aktualną sytuacją
rynkową i brakiem tych produktów w ofertach banków.

Odpowiedź Zamawiający nie odstępuje od lokat overnight jak i terminowych. 

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapisy pkt 13 SIWZ dotyczące lit. B i C.  
Do litery B Zamawiający dodaje:  Wskaźnik oferowany przez bank (Wrb) nie może mieć wartości
ujemnej oraz musi być większy od zera (określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Jeżeli
w trakcie trwania umowy iloczyn wskaźnika Wrb i Wibidu będzie ujemny, wówczas należy przyjąć
oprocentowanie rachunku bieżącego na poziomie 0%. 

Do litery C Zamawiający dodaje:  Wskaźnik oferowany przez bank (Wlk) nie może mieć wartości
ujemnej oraz musi być większy od zera (określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Jeżeli
w trakcie trwania umowy iloczyn wskaźnika Wlk i Wibidu będzie ujemny, wówczas należy przyjąć
oprocentowanie lokat krótkoterminowych na poziomie 0%. 

2 Prosimy  o  potwierdzenie,  żeby  możliwość  udzielenia  krb  była  zależna  od  wyniku  analizy  sytuacji
finansowej klienta przez bank pod kątem udzielenia finansowania.

Odpowiedź Zamawiający  wykreśla  punkt  3.2.6  SIWZ o  treści:  „możliwość  zaciągania  kredytów w rachunku
bieżącym do wysokości miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym”.

3 Skoro  przelewy  w  ramach  banku  mają  być  bezpłatne,  to  czy  to  oznacza  że  formularz  ofertowy
wykazuje  tylko  liczbę  przelewów  zewnętrznych?  Jeśli  tak  to  ile  będzie  przelewów  bezpłatnych?
Formularz ofertowy dotyczy wszystkich przelewów czy tylko zewnętrznych? 

Odpowiedź Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu pkt 3.3. dotyczącego przelewów krajowych.  Wskazana
ilość 1800 szt. / miesiąc dotyczy przelewów krajowych zewnętrznych. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy (zał nr 2). Pkt 3 Formularza Cenowego
otrzymuje brzmienie: „opłata za realizację przelewów zewnętrznych”. 
Jednocześnie  Zamawiający  informuje  że  przelewy  wewnętrzne  pomiędzy  Zamawiającym  a
kontrahentami lub Zamawiającym a pracownikami wynikają z bieżących potrzeb i nie są możliwe
do jednoznacznego określenia.   Zamawiający  realizuje  do  20  przelewów  w miesiącu  pomiędzy
własnymi kontami. 

4 Dlaczego w zał 5 w pkt 3 pisze się o opłacie ryczałtowej, a formularz ofertowy składa się z kilkunastu
pozycji na które trzeba podać odrębne ceny?

Odpowiedź Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki. Pkt nr 3 Załącznika nr 5 do SIWZ otrzymuje
brzmienie:



„W  skład  miesięcznej  opłaty  wchodzi  wynagrodzenie  za  czynności  i  świadczenia  usług
wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia wyrażonych w stawce brutto, zgodnie ze złożoną
ofertą, których wartość nie może się zmieniać w okresie obowiązywania umowy.
Zał  5  pkt  3  i  pkt  12.1  SIWZ.  W  punkcie  12.1  Zamawiający  wykreśla  zwrot  „-  wynagrodzenie
ryczałtowe”.

5 Brak informacji o ilości kart bankowych.

Odpowiedź Zgodnie z pkt 11 Formularza cenowego – zał nr 2 do SIWZ.

6 Czy  za  czynności  nie  wymienione  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  pobierze  opłaty
zgodnie z TOiP?

Odpowiedź Zamawiający  nie  przewiduje  zlecania  Wykonawcy  czynności  innych  niż  określone  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  określonych  w  punkcie  3  SIWZ.  Ponadto,  Zamawiający  dokonuje
modyfikacji punktu 3.1.15 SIWZ. Punkt otrzymuje brzmienie: 

3.1.15.  opłaty  za obsługę bankową muszą uwzględniać  wszystkie  koszty  związane z  realizacją
usług  określonych  w  punkcie  3  SIWZ  oraz  dodatkowo inne  usługi  bankowe  świadczone
incydentalnie  na  rzecz  Zamawiającego  tj.  szkolenie  pracowników  w  zakresie  obsługi  systemu
bankowego,  udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji  o wysokości  odsetek,  wydawanie
gwarancji  bankowych,  wydawanie   opinii  bankowych  i  zaświadczeń  oraz  udzielanie  wszelkich
informacji związanych z przedmiotem zamówienia oraz doradztwo finansowe w zakresie objętym
umową. Z tytułu realizacji umowy Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat/prowizji za
środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Zamawiający wykreśla punkt 3.2.5 SIWZ: o treści : „możliwość negocjowania lokat długoterminowych”.

W konsekwencji dokonanych modyfikacji Zamawiający zmodyfikował załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 "poprawionego".
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