
Janowice Wielkie, dnia 19 października 2015 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

 

Nazwa postępowania: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu  

Gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych 

 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający na podstawie art. 4  pkt.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w 

dniach 18.09. 2015 r. nw. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert?” 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu składania ofert.  

Pytanie 2: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia otwarcia punktu kasowego?” 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia otwarcia punktu kasowego. Ostateczny termin 

otwarcia punktu kasowego do dnia 12.10.2015 r. 

Zmienia się  zapytanie ofertowe w pkt 3.1 c 

 

Istnieje zapis: 

 Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni  Zamawiający 

na podstawie odrębnej umowy najmu, Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do 

godzin pracy Urzędu (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach (8:30 – 15:30). 

Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak 

niż do dnia 05.10.2015 r. 

 

Zastępuje się zapisem: 

Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni  Zamawiający 

na podstawie odrębnej umowy najmu, Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do 

godzin pracy Urzędu (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach (8:30 – 15:30). 

Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak 

niż do dnia 12.10.2015 r. 

 

 

 

Pytanie 3: 

„Czy Zamawiający odstąpi od kar umownych zapisanych w ust. 24 punkty 24.1. oraz 24.2. Zapytania 

Ofertowego?” 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od kar umownych.  



Usuwa się cały  zapis: 

24. Kary umowne 

 

24.1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, który z powodów leżących po stronie 

 Wykonawcy, odstąpi od podpisania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

 wysokości 20 % wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.  

 

24.2. Wykonawca, który pomimo zadeklarowania się w zakresie prowadzenia punktu kasowego w 

 siedzibie Zamawiającego (punkt. 3.1. lit. d opisu przedmiotu zamówienia), a następnie 

 odstąpi od otworzenia takiego punktu lub nie otworzy go do dnia wskazanego w punkcie 3.1. 

 lit. d zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60 % wartości złożonej przez 

 Wykonawcę oferty.  

 

Pytanie 4: 

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z lokat O/N, lub zmiany progu tworzenia lokat O/N od 50 

tyś. zł?” 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z lokat O/N.  

Usuwa się zapis w pkt. 3.1b 

 automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, 

 

Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego 

dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo 

to przewyższa kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, 

w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny 

lub weekendowy. Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek 

organizacyjnych Gminy Janowice Wielkie w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do 

godz. 7.30 rano. Kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje 

przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych. 

 

 lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight) 

dostępnych w ofercie banku, 

 

Pytanie 5: 

„Czy zamawiający dopuszcza każdy system obsługi elektronicznej, który będzie spełniał oczekiwania 

zawarte w zapytaniu ofertowym ?” 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający dopuszcza każdy system obsługi elektronicznej, który będzie spełniał oczekiwania 

zawarte w zapytaniu ofertowym. 

Niniejsze pytania Wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego zmieniają treść ogłoszenia 

ofertowego  i nie powodują konieczności wydłużenia terminu składania ofert. 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

               / -/ Kamil Kowalski 

Do przekazania: 
1. Podmiotowi składającemu zapytanie 
2. Na stronę internetową Zamawiającego  (BIP) 
3. Na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a  


