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Smołdzino, dn. 29 sierpnia 2012 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
Rozdział 20. Opis sposobu obliczania ceny:
20.1. Wymaga się od Oferenta określenia miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto za obsługę bankową
oraz ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia (miesięcznej opłaty ryczałtowej
pomnożonej przez 60 miesięcy).
20.2. Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość
zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Bank poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Powyższa opłata musi uwzględniać m.in. koszty wszelkiego typu
rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w
tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia
rachunków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów,
dodatkowych potwierdzeń, płatności masowych oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino.
Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
21.6. Zasady oceny kryterium "Cena":
Ocena ofert i przyznanie punktacji zostaną dokonane wg następującego wzoru:
a) W1 – opłata ryczałtowa za obsługę bankową:
Opłata ryczałtowa liczona w poniższy sposób:
C= Or x 60 m-cy, w tym:
C - opłata ryczałtowa za cały okres obowiązywania umowy
Or - miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związaną z realizacją
przedmiotu zamówienia, stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków
bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt obejmował będzie wszystkie koszty
generowane przez bank w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych
z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym Gminy Smołdzino.
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt V, ppkt V.1.
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V. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie
i na zasadach określonych w SIWZ w terminie do 9.X.2017 r., za n/w cenę w kwocie:
V.1. Cena brutto (za cały okres obowiązywania umowy):.......................................................zł
słownie:..................................................................................................................................
w tym miesięczna opłata ryczałtowa brutto: ....................................................................zł
Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga podania miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto za obsługę bankową oraz ceny
brutto wykonania przedmiotu zamówienia czyli miesięcznej opłaty ryczałtowej pomnożonej przez
60 miesięcy, przy czym w pkt. 20.2. oraz 21.6. SIWZ określa, że miesięczna opłata ryczałtowa za
obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym
Gminy Smołdzino.
Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 20.1. SIWZ cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia
określona została jako miesięczna opłata ryczałtowa brutto, nie zawierająca kosztów udzielenia
kredytu pomnożona przez 60 miesięcy.
W związku z powyższym prosimy o dokładne określenie co Zamawiający rozumie pod
pojęciem cena brutto (za cały okres obowiązywania umowy). O której mowa w pkt V.1.
Formularza ofertowego (czy w cenie brutto należy również zawrzeć koszty udzielenia i obsługi
kredytu w rachunku bieżącym-liczone zgodnie z pkt 21.6. ppkt b) SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt 20.2. Rozdziału 20 cyt. „Oferowana miesięczna
opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie
koszty, jakie Bank poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (….) za wyjątkiem kosztu
kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino”. W związku z powyższym cena brutto
nie obejmuje kosztu udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym, zarówno za cały okres
obowiązywania umowy jak i miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto, której podanie wymaga się w
pkt V.1 Formularza ofertowego. Cena brutto musi uwzględniać m.in. koszty wszelkiego typu
rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym
kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków,
przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych
potwierdzeń, płatności masowych oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za
wyjątkiem kosztu kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia
3 września 2012 r. do godz. 09:00.
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