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SzP VIII-2233-32P-II/17

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30.000 euro na obsługę bankową Szpitala
Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach (w PLN oraz w poszczególnych
walutach) w podziale na poszczególne miesiące 2015 r. i 2016 r.
Odpowiedź Zamawiającego:
rok 2015 – 705 465 884, rok 2016 – 925 782 669
Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno
w odniesieniu do przelewów Elixir i Sorbnet.
Odpowiedź Zamawiającego:
ok. 2000 szt Elixir
Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne.
Odpowiedź Zamawiającego:
0 przelewów
Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system
bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach
awaryjnych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 5:
Dotyczy wpłat gotówkowych: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych
w podziale na poszczególne waluty w ramach przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
PLN ok. 5 wpłat/m-c

Pytanie nr 6:
Dotyczy wypłat gotówkowych: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych
objętych przedmiotem zamówienia w podziale na poszczególne waluty.
Odpowiedź Zamawiającego:
brak
Pytanie nr 7:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej
komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:
- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0
- Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512
kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache’owania apletów Javy i
Active X z adresu Banku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia,
Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy
produktowe, dotyczące rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi
wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o
elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy rachunku bankowego wraz z
konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią Zaproszenia, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez
Bank ofertą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wyrażamy zgodę
Pytanie nr 9:
Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych- dyspozycje wypłaty
składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej,
wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są
dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody
Pytanie nr 10:
Dotyczy oprocentowania lokat overnight: Prosimy o zmianę stawki WIBID 1M na stawkę WIBID O/N. Podana
stawka jest rynkowa, właściwa dla tego rodzaju depozytów. Zwracamy się z prośbą także o podanie wysokości
stawki, którą należy przyjąć celem oceny ofert. Brak skonkretyzowania tej kwestii uniemożliwi sprawiedliwą
porównywalność złożonych ofert, gdyż poszczególni wykonawcy mogą przyjąć zupełnie inne wartości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zaproszeniem

