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Nr RP-3450/4/11
Wg listy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie
organizacyjnych powiatu.

bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający:
w związku z wpłynięciem w w/w postępowaniu wniosków o następującej treści:

1)W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu ( kod CPV: 661100003, Nr RP-3450/4/11 w przedmiocie wykonywania
bankowej obsługi budżetu Powiatu Wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”, … prosi o doprecyzowanie zapisów
specyfikacji:
- część II pkt 1 ppkt 7 „ Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych ( dotyczy Powiatowego
Urzędu Pracy ) na terenie 7 gmin Powiatu Wieruszowskiego” – czy kasowa obsługa może odbywać się w Oddziale naszego
banku,
- proszę o podanie od jakiego dnia będzie wymagana bankowa obsługa Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych
2) W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu ( kod CPV: 661100003, Nr RP-3450/4/11 w przedmiocie wykonywania
bankowej obsługi budżetu Powiatu Wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”, … prosi o doprecyzowanie zapisów
specyfikacji:
- część I pkt 25 ppkt 1: „ Ilość rachunków – 53 szt., - Czy podana liczba rachunków uwzględnia rachunki wszystkich jednostek
organizacyjnych Powiatu, czy tylko samego Urzędu Powiatowego,
- część II pkt 1 ppkt 7 „ Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych ( dotyczy Powiatowego
Urzędu Pracy) na terenie 7 gmin Powiatu Wieruszowskiego „ – Jaka jest szacunkowa liczba wypłat świadczeń miesięcznie oraz
jaka jest średnia wartość jednej wypłaty. W jaki sposób Zamawiający będzie przekazywał informacje o świadczeniobiorcach i
przysługujących im wypłatach? Czy Zamawiający dopuszcza elektroniczne zlecanie wypłat w/w świadczeń? Proszę o określenie
średniej wysokości salda środków, jakie utrzymywane będą na wszystkich rachunkach ( miesięcznie).
3) W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu ( kod CPV: 661100003, Nr RP-3450/4/11 w przedmiocie wykonywania
bankowej obsługi budżetu Powiatu Wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”, … prosi o doprecyzowanie zapisów
specyfikacji:
- część III pkt 10: „ Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych będzie obliczane wg
zmiennej stopy procentowej ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności) , dla każdego miesięcznego
okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1 M wyliczoną za miesiąc, a ustaloną na 5 dni przed
upływem okresu obrachunkowego. Podany w ofercie sposób naliczania oprocentowania poza stopą procentową WIBID 1M nie
będzie ulegał zmianie i będzie obowiązywał w okresie umowy. Wartość marży będzie stała w okresie umowy.” – proszę o
podanie czy oprocentowanie ma być liczone jako średnia stopa WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy czy
jako średni WIBID 1M z ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedniego.

