Ostrowiec Świętokrzyski, 14 grudnia 2020 r.
Znak: Or.271.33.3.2020
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 214 000 euro, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 761733-N-2020 w dniu 03 grudnia 2020 r., oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta www.um.ostrowiec.pl w dniu 03 grudnia 2020 r., którego przedmiotem jest

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek
budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2023
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający - działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawców oraz działając na
podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych –– dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany ogłoszenia
I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
1. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego
kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring,
wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem:
nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy, kwota z umowy, aktualne zadłużenie, okresu
obowiązywania transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty,
data powstania zadłużenia).
Odpowiedź
Zestawienie kredytów zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszej odpowiedzi.
Zamawiający nie udzielał żadnych pożyczek.
2. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w bankach zobowiązania
kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o
wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.
Odpowiedź
Zamawiający w roku bieżącym nie zaciągał żadnych kredytów.
3. Prosimy o informację czy po 31 -12 -2019r Zamawiający zaciągnął zobowiązania
o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności)
Odpowiedź
Zamawiający nie zaciągał żadnych zobowiązań o takim charakterze.
4. Prosimy o informacje czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie
egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy
(w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani
w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
Odpowiedź
Wobec Zamawiającego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.
5. Prosimy o informację czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu,
pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych – spłacana transakcja nie jest objęta
restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie
co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę
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warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej
umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w
spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej
90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).
Odpowiedź
Nie zaistniała żadna z powyższych sytuacji, wszystkie raty kredytów przypadające na rok 2020
Zamawiający spłacił przed terminem.
6. Prosimy o informację czy aktualnie nie występują/występują nieujęte w kwocie zadłużenia
w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty
finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia)
wynikające ze:
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy
lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie
określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją
zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych
przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań
własnych Gminy
− w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od
dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500
000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie ma żadnych zobowiązań tego typu.
Prosimy o informację czy nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu
komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się
braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy.
Odpowiedź
Nie zaistniała taka sytuacja.
7.

8. Czy Zamawiający jest czy nie jest:
a) podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego
szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie
posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
b) podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który
nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów
albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który
wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności,
wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)
Odpowiedź
Zamawiający nie jest tego typu podmiotem.
9. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne.
/jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.
Odpowiedź
Na Zamawiającym nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne.
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10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany
budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:
1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub zwiększeniem wydatków (w zakresie
niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej
uchwały budżetowej na 2020r.
Odpowiedź
Zamawiający nie wprowadził, ani nie przewiduje wprowadzenia tego typu zmian budżetu.
11. Czy Gmina przewiduje/dopuszcza w trakcie trwania Zamówienia zamknięcie własnych kas,
gdzie przyjmowane są wpłaty od petentów?
Odpowiedź
W tracie trwania zamówienia Zamawiający nie przewiduje zamknięcia własnych kas, chyba że
będzie rozwiązanie czasowe, spowodowane przepisami prawa, tak jak miało to miejsce
w roku 2020, w związku z pandemią.
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Rozdz. III pkt 1 ppkt 16 na zapis, że
dodatkowe usługi bankowe mogą być świadczone bez dodatkowych kosztów dla
Zamawiającego za zgodą obu stron?
Odpowiedź
Tak wyrażamy zgodę na taki zapis (modyfikacja SIWZ).
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisów rozdz. III pkt. 1 ppkt. 6 i 7 oraz
odpowiednich zapisów w rozdz. XIX i XXII, dotyczących lokat „overnight” oraz lokat
krótkoterminowych. W związku z aktualną wysokością stóp procentowych ogłoszonych przez
NBP i w konsekwencji poziomem stóp na rynku międzybankowym.
Odpowiedź
Tak - (modyfikacja SIWZ).
14. W Rozdz. III pkt 1 ppkt 9 lit. b) – prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie papierowych
blankietów czekowych czekami elektronicznymi, których realizacja odbywa się przy pomocy
systemu bankowości elektronicznej, bez papierowego obiegu dokumentacji.
Odpowiedź
Tak – wyrażamy zgodę (modyfikacja SIWZ).
15. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu Rozdz.. III pkt 1 ppkt 20 na zapis
:„Informowaniu Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzeniu za pośrednictwem
poczty e-mail, o wpływających do Banku zajęciach praw majątkowych stanowiących
wierzytelność z rachunków bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu ich
otrzymania” – przekazanie informacji uzależnione jest od godziny wpłynięcia do Banku
informacji o takim zajęciu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia
roboczego po dniu ich otrzymaniu” (modyfikacja SIWZ).
16. Prosimy o doprecyzowanie zapisu Rozdz. III pkt 1 ppkt 9 lit. e) możliwość odbioru gotówki
codziennie do godziny 22:30, także w dni wolne od pracy i święta” czy w tym wypadku
udostępnienie całodobowej wrzutni spełnia wymóg Zamawiającego?
Odpowiedź
Tak – wrzutnia całodobowa spełnia nasze wymagania w tym zakresie (modyfikacja
SIWZ).
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17.Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania
zamówienia, Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe,
umowę kredytu w rachunku bieżącym na wzorze banku. Postanowienia zawieranych umów (np.
rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz
złożoną przez Bank ofertą.
Odpowiedź
Tak – Potwierdzamy.
18. Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia lokat overnight. Z uwagi na sytuację związaną
z radykalnym obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych oraz
w związku z tym wycofaniem z ofert większości banków komercyjnych usług prowadzenia lokat
overnigt prosimy o odstąpienie od zapisu.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.
19. Prosimy o potwierdzenie, iż kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy kwoty 5mln.
Odpowiedź
Tak – Potwierdzamy.
20. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie
przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok:
i. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
ii. pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o
ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu w sprawie WPF.
iii. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US
Odpowiedź
Tak - Potwierdzamy
21. Czy z uwagi na stan epidemiczny Zamawiający dopuszcza szkolenie w trybie online lub czy
Zamawiający jest w stanie zagwarantować odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia
stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Odpowiedź
Tak – dopuszczamy. Zamawiający jest w stanie zagwarantować odpowiednie miejsce do
przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa.
22.
Prosimy o podanie średniego miesięcznego salda osadów na rachunkach bankowych
z podziałem na poszczególne jednostki.
Odpowiedź
Zamawiający dysponuje jedynie szacunkowymi danymi w zakresie średniego salda rachunków
zgodnie z poniższą tabelą.
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rok / m-c

szacunkowa średnia
wartość salda rachunków
Gminy (RCK)

2019 XI
2019 XII
2020 I
2020 II
2020 III
2020 IV
2020 V
2020 VI
2020 VII
2020 VIII
2020 IX
2020 X

18 362 526,22
20 348 617,74
18 974 950,26
24 184 667,13
23 142 455,00
21 408 841,79
22 837 139,46
24 241 712,08
29 240 291,88
32 022 461,13
32 353 915,13
28 674 056,04

23.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości i ilości wpłat gotówkowych dokonywanych
na rachunki bankowe przez osoby trzecie w oddziale banku Zamawiającego,
Odpowiedź
Zamawiający dysponuje jedynie szacunkowymi danymi w zakresie ilości wpłat gotówkowych na
rachunki w kasie banku zgodnie z poniższą tabelą.

rok / m-c

szacunkowa ilość wpłat
gotówkowych na rachunki
Gminy (RCK)

2019 XI
2019 XII
2020 I
2020 II
2020 III
2020 IV
2020 V
2020 VI
2020 VII
2020 VIII
2020 IX
2020 X

102
94
98
188
208
191
429
84
83
85
99
71

24. Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości i ilości przelewów realizowanych w Banku
Zamawiającego,
Odpowiedź
Dane w załączonej tabeli.
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25. Prosimy o podanie średniej miesięcznej liczby przelewów krajowych w rozbiciu na jednostki
oraz typy przelewów (ELIXIR, EXPRESS ELIXIR, SORBNET)
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje tak szczegółowymi danymi. 99% procent przelewów jest typu
ELIXIR. Przelewy SORBNET są wykonywane sporadycznie z szacunkową częstotliwością ok 5
sztuk w miesiącu.
26.
Prosimy o podanie ilości wystawionych w ciągu roku zaświadczeń/opinii i innych
dokumentów (zestawień i raportów).
Odpowiedź
W latach 2019-2020 – nie były wydawane opinie i zaświadczenia.
27. Prosimy o podanie w rozbiciu na poszczególne jednostki, ilości (szt) oraz wysokości wpłat
gotówkowych.
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli.
28. Prosimy o podanie w rozbiciu na poszczególne jednostki, ilości (szt) oraz wysokości wypłat
gotówkowych.
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli
Czy w ciągu ostatnich 2 lat realizowane były przelewy papierowe? Jeśli tak, proszę
o podanie zrealizowanej ilości takich przelewów.
Odpowiedź
Nie były realizowane.

29.

30. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat gotówkowych osób trzecich
w placówkach Poczty Polskiej?
Odpowiedź
Tak- dopuszczamy.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wypłaty elektronicznej (czek elektroniczny). Jest
to obecnie stosowana forma w bankowości, wypiera tradycyjny czek. Operacja polega na
złożeniu dyspozycji wypłaty za pośrednictwem bankowości elektroniczne (akceptacja jak przy
przelewie elektronicznym). Do wypłaty możemy wskazać dowolną osobę. Osoba, która ma
dokonać wypłaty, może to zrobić w każdym Oddziale Banku, okazując dowód osobisty. Forma
ta może także zastąpić czek papierowy.
Odpowiedź
Tak- wyrażamy - modyfikacja treści SIWZ.

31.

Prosimy o odstąpienie od konieczności zagwarantowania Zamawiającemu skrytki depozytowej
opisanej w punkcie III.1.12 SIWZ
Odpowiedź
Brak zgody na odstąpienie od zapisów – SIWZ.

32.

33.

Prosimy o wskazanie, adresów jednostek w których znajdują się kasy do dokonywania wpłat i
wypłat konwojem oraz godzin odbioru/zasilania w zakresie czasowym.
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Odpowiedź
Adresy jednostek. – wg załącznika nr 4 do SIWZ. Konwój to rozwiązanie w przypadku braku
placówki banku i wrzutni na terenie miasta.
34. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycje kierowników jednostek dotyczące zerowania sald
i przekazywanie na wskazany w dyspozycji rachunek były dostarczane do wykonawcy 7 dni
wcześniej?
Odpowiedź
Tak- dopuszczamy.

35. Jaka będzie liczba użytkowników dla których ma zostać udostępniona bankowość
elektroniczna (łącznie dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz jednostek budżetowych
Gminy)
Odpowiedź
Szacujemy, że liczba użytkowników bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach
wyniesie około 110 osób.
36. Prosimy o udostępnienie informacji dot. preferowanego formatu importu przelewów do
bankowości elektronicznej,
Odpowiedź
Zamawiający wykorzystuje przy imporcie płatności do systemu bankowego szablon importu
zbudowany na formacie pliku przesyłki wzorowanym na komunikacie o postaci Elixir.
37. Jaki będzie preferowany przez Zamawiającego sposobu logowania i autoryzacji transakcji za
pośrednictwem bankowości elektronicznej (np. kody SMS, mToken)
Odpowiedź
Preferowany przez Zamawiającego sposób logowania i autoryzacji transakcji - token.
38. Preferowany przez Zamawiającego format eksportu wyciągów bankowych z bankowości
elektronicznej.
Odpowiedź
System finansowo - księgowy użytkowany przez Zamawiającego nie przewiduje eksportu
wyciągów.
39. Liczba realizowanych przelewów na rachunki w innych Bankach.
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli
40. Liczba realizowanych przelewów pomiędzy
Świętokrzyski/jednostek budżetowych Gminy,
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli.

rachunkami

Gminy

Ostrowiec

41. Liczba realizowanych przelewów z rachunków Zamawiającego na rachunki w tym samym
Banku,
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli.
42. Liczba oraz wartość kwotowa wpłat gotówkowych dokonywanych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski oraz jednostki budżetowe Gminy,
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Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli.

43. Liczba oraz wartość kwotowa wypłat gotówkowych dokonywanych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski oraz jednostki budżetowe Gminy,
Odpowiedź
Informacja w załączonej tabeli.
44. Liczba oraz wartość kwotowa wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne
i prawne na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego w kasach Banku (Wykonawcy)
z tyt. Wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (SIWZ, Rozdział III, pkt. 1, ppkt. 15).
Odpowiedź
Zamawiający dysponuje jedynie szacunkowymi danymi w zakresie ilości wpłat gotówkowych na
rachunki w kasie banku zgodnie z poniższą tabelą.

rok / m-c

szacunkowa ilość wpłat
gotówkowych na rachunki
Gminy (RCK)

2019 XI
2019 XII
2020 I
2020 II
2020 III
2020 IV
2020 V
2020 VI
2020 VII
2020 VIII
2020 IX
2020 X

102
94
98
188
208
191
429
84
83
85
99
71

45. Liczba wydawanych opinii i zaświadczeń dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek
budżetowych Gminy.
Odpowiedź
W latach 2019-2020 – nie były wydawane opinie i zaświadczenia.
46. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dla wirtualnej konsolidacji sald, możliwości
zastosowania usługi konsolidacji rzeczywistej – z przeksięgowaniem środków z rachunków
objętych konsolidacją na jeden rachunek, na którym saldo będzie oprocentowane zgodnie
z ustalonymi warunkami. Takie rozwiązanie jest przejrzyste dla Zamawiającego – na
koniec dnia rachunki biorące udział w konsolidacji mają saldo zerowe, zaś na początku
kolejnego dnia saldo z dnia poprzedniego zostaje z powrotem zaksięgowane na
poszczególnych rachunkach. Efekt ekonomiczny po stronie Zamawiającego pozostaje bez
zmian.
Odpowiedź
Wyrażamy zgodę - zmiana SIWZ.
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47. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy zapisu umożliwiającego
każdej ze stron wypowiedzenie umowy w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego
terminu. Wskazujemy, iż zastrzeżenie to stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i
Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w
okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiająca
wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.
Odpowiedź
Brak zgody.
48. Prosimy o zmianę jednego z kryteriów wyboru ofert i zastąpienie kryterium nr 3
„oprocentowanie lokat overnight” „oprocentowaniem rachunków bankowych”
a w konsekwencji dokonanie modyfikacji pozostałych zapisów SIWZ w tym zakresie.
Prosimy również o dopuszczenie zmiany formuły oprocentowania rachunków w PLN na
iloczyn stawki WIBID oraz stałego współczynnika Banku, co lepiej odzwierciedla zmiany
zachodzące na rynku międzybankowym w zakresie stóp procentowych. Wskazujemy, że
sposób ustalania stopy oprocentowania narzucony przez Zamawiającego oznacza, że
wysokość stopy zawsze będzie większa lub równa stawce WIBID – tak ustalony poziom
oprocentowania zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i poziom
stóp referencyjnych jest nieakceptowalny dla Wykonawcy i prawdopodobnie wpłynie na
brak możliwości złożenia oferty w postępowaniu.
Odpowiedź
Wyrażamy zgodę - zmiana SIWZ.
49. Prosimy o dopuszczenie aby opłata ryczałtowa pobierana była przez Wykonawcę
wyłącznie z rachunku bieżącego Gminy – z uwagi na różną skalę operacji w każdej
jednostce organizacyjnej, a co za tym idzie kosztów z tym związanych, które stanowią
podstawę dla kalkulacji opłaty, niektóre jednostki organizacyjne zostaną obarczone
niewspółmiernie wysokimi kosztami w stosunku do pozostałych.
Odpowiedź
Brak zgody.

II. Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
1.W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów - ppkt 6 i 7
6) oprocentowaniu środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych
Zamawiającego (w PLN) według iloczynu zmiennej stawki WIBID 1M i większego od zera,
stałego i wiążącego w całym okresie obowiązywania umowy, współczynnika zaoferowanego
przez Wykonawcę (z oferty), podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku ujemnej stawki WIBID 1M – oprocentowanie rachunków wynosić będzie 0,00%.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych
instytucjach finansowych.
2.W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów - ppkt 9 litera b) i e)
b) dostarczanie książeczek czekowych lub zapewnienie możliwości wystawienia
czeku elektronicznego,
e) możliwość odbioru gotówki codziennie do godziny 2230, także w dni wolne od pracy
i święta lub możliwość zapewnienia wrzutni całodobowej.
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3. W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów – ppkt 14
14)

prowadzeniu „wirtualnego” skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku
bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków
bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu Gminy. Dopuszczona jest
również możliwość konsolidacji rzeczywistej.

4. W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów – ppkt 16
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do korzystania z innych usług bankowych będących
w ofercie Wykonawcy, w tym także nowych lub alternatywnych, bez konieczności ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym związanych, za zgodą obu stron.
5. W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów – ppkt 18
18) Wykonawca będzie świadczył telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów
w obsłudze systemu, co najmniej w godz. 8:00-17:00. W przypadkach, gdy telefoniczna pomoc
techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy jest zobowiązany
udzielić pomocy technicznej na miejscu, tj. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Gminy, niezwłocznie, nie później
niż w terminie 2 dni roboczych od momentu powiadomienia o konieczności jej udzielenia,
6. W Rozdziale III pkt 1 zmiana zapisów – ppkt 20
20) Informowaniu Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzeniu za pośrednictwem
poczty e-mail, o wpływających do Banku zajęciach praw majątkowych stanowiących
wierzytelność z rachunków bankowych niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia
roboczego, po ich otrzymaniu. Dotyczy to wszystkich rachunków Zamawiającego i jego
jednostek organizacyjnych. Zamawiający po podpisaniu Umowy wskaże osoby
wyznaczone do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
7. W Rozdziale XIX zmiana zapisów pkt 3 oraz opisu kryteriów i sposobu oceny ofert
3. oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 30%.
Kwota wyliczona dla zakładanego poziomu środków (4.300.000,- zł przez 339 dni
w roku) według iloczynu stawki WIBID 1M (zakładanej na potrzeby kalkulacji
w wysokości szacunkowej 1%) i większego od zera, stałego i wiążącego w całym okresie
obowiązywania umowy, współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę (z oferty),
podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, kwota oprocentowania
wyliczona zostanie według następującego wzoru, dla dwóch lat obowiązywania umowy:
oprocentowanie środków =

Lp.

pozycja

opłaty /
marże
banku

(4.300.000∗(1%∗𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑢)∗339
365

dane do przyjęcia za
podstawę obliczeń

Roczna cena obsługi bankowej
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zapis wzoru
(dla wartości całego
zamówienia)

x2

wartość dla całej
umowy

O1

O2

miesięczna opłata ryczałtowa dla
każdego rachunku bieżącego za
ryczałtowa opłata miesięczna
………….. 22 rachunki bieżące
obsługę bankową jednostek Gminy
* 22 * 12 *2
Ostrowiec Świętokrzyski
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
oprocentowanie kredytu
krótkoterminowego w rachunku
bieżącym budżetu Gminy (przyjęta
stawka WIBOR 1M z 23.11.2020 =
0,20% + marża banku)

…………

przyjmuje się 26 dni
w roku x średnie
zadłużenie 1.200.000,zł

Razem koszt Gminy

=[((26*1.200.000)*(0,002 +
marża banku)) / 365] * 2

O1 + O2

………………

………………

…………..

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

O3

oprocentowanie środków na
rachunkach bankowych (stawka
WIBID, zakładana na potrzeby
kalkulacji w wysokości
szacunkowej 1% *współczynnik
banku)

………….

przyjmuje się 339 dni
w roku x średnią
wartość środków
4.300.000,- zł

Dochód Gminy

=[((339*4.300.000)*(1%*
współczynnik banku) / 365]
*2
O3

………………

…………..

Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Waga
procentowa dla
kryterium

Maksymalna
ilość punktów
jakie może
otrzymać oferta
za dane
kryterium

60%

60 punktów

Kryterium - O2
𝑪 𝒎𝒊𝒏∗𝟏𝟎
P2 =

10%

10 punktów

Kryterium – O3
𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒚 ∗𝟑𝟎
P3 =
𝑪 𝒎𝒂𝒙
Łączna liczba punktów

30%

30 punktów

100%

100 punktów

Lp.

1

Kryterium

Kryterium - O1
(𝐂 𝐦𝐢𝐧+𝟏) ∗
P1 =

𝟔𝟎

𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐲 + 𝟏

2

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚

3

gdzie:
O1 – opłaty ponoszone przez Zamawiającego za prowadzenie obsługi bankowej budżetu
tj. miesięczna opłata ryczałtowa razy liczba rachunków bieżących jednostek gminnych (22)
razy liczba miesięcy (24),
O2 – opłaty ponoszone przez Zamawiającego stanowiące koszty obsługi kredytu
w rachunku bieżącym, wyliczone według wzoru podanego w punkcie 2, łącznie dla dwóch lat
obowiązywania umowy,
O3 – dochody budżetu Gminy z tytułu odsetek od środków na rachunkach gminy, wyliczone
według wzoru podanego w punkcie 3, łącznie dla dwóch lat obowiązywania umowy,
C min – najniższa cena zaproponowane przy danym kryterium; dla kryterium O1 dodanie
wartości jednostkowej ma służyć możliwości wyliczenia wskaźnika dla innych oferentów,
w przypadku gdyby najniższa oferta wynosiła 0,- zł, tzn. gdyby któryś z oferentów
zaproponował niepobieranie opłat za bieżącą obsługę bankową budżetu,
C max – najwyższa wartość dochodów z tytułu oprocentowania lokat dla kryterium O3.
8. W Rozdziale XXII zmiana zapisów litera A pkt 6
6) Bank zobowiązany jest do oprocentowania środków na wszystkich rachunkach
Zamawiającego (w PLN)
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W związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany
terminów składania i otwarcia ofert:
- nowy termin składania ofert to 23 grudnia 2020 r. godzina 0930,
- nowy termin otwarcia ofert to 23 grudnia 2020 r. godzina 1000.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie zostało zamieszczone
w BZP Nr 540543003-N-2020 w dniu 14 grudnia 2020 r.
Dokonuje się ponadto modyfikacji SIWZ w zakresie oznakowania składanej oferty (rozdział
XVII SIWZ ust. 4 podrozdziału „składanie ofert”). Ostatnie zdanie powinno mieć treść
UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23 grudnia 2020 r. godz. 1000

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian
w przygotowywanej ofercie.
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załączniki:
1. Tabela informacyjna,
2. Zestawienie Kredytów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, według projektu budżetu na 2021 r.
3. Aktualny Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.
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