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Znak sprawy FN.271.1.2020

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dot.: postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publizznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na wykonanie usług dla zamówienia pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice"

ganie nr 1:
III. pkt. 3.2 Qy Zamawiający dopuszaa formę likwidacji rachunków bankowych za pomocą systemu bankowości
elektronicznej, bez konieczności pisemnegowniosku Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie formy likwidacji rachunków bankowych za pomocą systemu
bankowości elektronicznej, bez konieczności pisemnego wniosku Zamawiającego.

Pmnie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach Oddziału na podstawie generowanych
elektronicznie kodów, bez konieczności sporządzania imiennych list wypłat, lub za pomocą kart typu
przedpłaconego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach Oddziału na podstawie
generowanych elektronicznie kodów, bez konieczności sporządzania imiennych listwypłat, lub za pomocą kart typu
przedpłaconego.

Panie nr 3:
w związku z zawieszeniem usługi negocjowanychlokat terminowych, proszę o odstąpienie od zapisów Przedmiotu
Zamówienia rozdział III, pkt. 312 oraz rozdzial XIV pkt.1.12
Odpowiedź:
Zamawiającywyraża zgodę na odstąpienie od zapisówPrzedmiotuZamówienia rozdzial III, pkt. 3.12 oraz rozdział
XIV pkt.1.12

Panie nr 4:
Czy Zamawiającywyraża zgodę na zastosowanie formularzaumowy rachunku bieżącegowg wzoru obowiązującego
w Banku Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów w części XIV, pkt.1.1
Odpowiedź:
Zamawiającywyraża zgodę na zastosowanie formularza umowy rachunku bieżącegowg wzoru obowiązującego
w Banku Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów w części XIV, pkt.1.1

Ew_anie nr 5:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą projektu umowy na bankową obsługę budżetu oraz
projektu umowy rachunku bankowego?
Zamawiającynie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą projektu umowy na bankową
obsługę budżetu oraz projektu umowy rachunku bankowego.
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