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Kielce, 20.07.2022 r. 

A-II.271.20.2022 

 

 

Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na:  Bankowa obsługa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

 

Pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi, zmiana SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego przedstawiam 

treść pytań Wykonawców, jakie wpłynęły w dniu 11.07.2022 r., odpowiedzi Zamawiającego oraz 

dokonuję zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej jako: SWZ,  w sposób niżej wskazany: 

PYTANIE 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, 

Zamawiający podpisze dodatkowe umowy na poszczególne produkty bankowe. Postanowienia 

zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu, 

umowa dot. terminali itp.) będą zgodne ze Specyfikacja Warunków Zamówienia, Istotnymi 

Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w § 1 ust. 6 wzoru umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi 

bankowej budżetu Miasta Kielce, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, zawarto  zapis odnoszący się do 

szczegółowych  zasad funkcjonowania usług: 

„W zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 2, dopuszcza się podpisanie odrębnych umów 

określających szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych usług, uwzględniających 

postanowienia niniejszej Umowy oraz zgodnych z postanowieniami załącznika nr 3 do Umowy pn.: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Postanowienia zawarte w odrębnych umowach nie 

mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz „Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia”. 

PYTANIE 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy podwykonawcą Banku, 
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Bankiem a Zamawiającym, na obsługę terminali płatniczych? Bank Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za poprawność realizacji zlecenia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy podwykonawcą Banku, Bankiem 

a Zamawiającym, na obsługę terminali płatniczych. 

PYTANIE 3: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wypłaty elektronicznej (czek elektroniczny). Jest to 

obecnie stosowana forma w bankowości internetowej. Operacja polega na złożeniu dyspozycji 

wypłaty za pośrednictwem bankowości elektroniczne (akceptacja za pomocą otrzymanych narzędzi 

autoryzacji). Do wypłaty możemy wskazać dowolną osobę. Osoba, która ma dokonać wypłaty, może 

to zrobić w każdym Oddziale Banku, okazując dowód osobisty. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę.  Zapisy dot. czeku elektronicznego znajdują się w § 1 ust. 2 pkt 18) wzoru 

umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta Kielce, stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

W nawiązaniu do Załącznika nr 6 do SWZ – Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia : 

 

PYTANIE 4: 

dot. punktu 2.2) prosimy o podanie średniomiesięcznych prognozowanych sald z podziałem na 

waluty 

ODPOWIEDŹ: 

Statystyka dot. średnich sald rachunków w PLN w 2021 r. podano w pkt 4  Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 r.: 

- Średnie wirtualnie skonsolidowane saldo netto  (średnie saldo wszystkich rachunków w PLN 

uczestniczących w wirtualnej konsolidacji sald, w tym rachunku bieżącego) wyniosło:  

33.729.669 PLN 

Zamawiający nie dysponuje prognozami przyszłych sald rachunków. Na wysokość średnich sald 

rachunków, w porównaniu z 2021 rokiem, oddziałuje obniżenie wpływów na rachunkach gminy  

z tytułu programu Rodzina 500+, który był obsługiwany przez gminy do 31.05.2022 roku.   

Łączne wpływy z powyższego tytułu w 2021 roku wyniosły 176 mln zł. 

Ponadto zamawiający informuje, że średnie saldo na rachunkach EUR w okresie 01.01.2022  

- 30.06.2022 r. wyniosło 9.201 EUR. 

 

PYTANIE 5: 

dot. punktu 2.17.c) 

i.  Zamawiający wskazuje, że „dopuszcza" możliwość awizacji na bankomat. Prosimy  

o potwierdzenie, że nie jest to warunek konieczny do spełnienia przez Wykonawcę. Jeśli jest to 

warunek konieczny prosimy o odstąpienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że możliwość awizacji na bankomat jest dopuszczalną formą wypłat  

i stanowi alternatywę dla wypłat w kasach banku. Możliwość awizacji na bankomat nie jest 

warunkiem koniecznym. 
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PYTANIE 6: 

 dot. punktu 2.17.c) 

 ii Prosimy o podanie informacji o ilości dokonanych wypłat z podziałem na wypłaty własne oraz obce 

ODPOWIEDŹ: 

Od 2021 roku Miasto nie dokonuje wypłat gotówkowych w placówkach banku.  

Wypłaty są realizowane za pomocą bankomatów z użyciem kart płatniczych i czeków elektronicznych 

z awizacją na bankomat oraz w przypadku zasileń własnych w formie inkasa gotówkowego 

(zamówiona gotówka jest dowożona do jednostki gminy). 

 

PYTANIE 7: 

 dot. punktu 2.17.c) Prosimy o zgodę na możliwość udostępnienia dla Zamawiającego usługi 

konwojów dostarczających i odbierających gotówkę do/z siedziby Zamawiającego. Prosimy  

o wskazanie potencjalnych adresów dowozów/odbiorów gotówki przez konwoje, wymaganej 

częstotliwości dowozów/odbiorów gotówki przez konwoje, średniej kwoty w pakiecie z dowozem  

i odbiorem gotówki przez konwój oraz średniego procentowego udziału bilonu w jednym pakiecie 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie planuje wykorzystania usług konwojowania w ramach powyższego zamówienia  

w celu odbioru własnych wpłat gotówki w formie zamkniętej.  

Zamawiający określił w ust. 2 pkt 17) lit. c) SOPZ potrzebę zasileń własnych w gotówkę w formie 

inkasa gotówkowego, polegającego na dowozie zamówionej kwoty do jednostki gminy. 

Zamawiający przedstawia dostępne informacje dot. wypłat w formie inkasa gotówkowego  

w 2021r. 

 

Nazwa jednostki Ilość wypłat Kwota w PLN 

Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta 

Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 5 101 364,62    

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych Kielce, ul. Urzędnicza 16 5 478 100,00    

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kielce, 

ul. Studzienna 2 157 938 811,22    

Dom Pomocy Społecznej im. A. 

Kępińskiego Kielce, ul. Jagiellońska 76 4 98 643,70    

Suma 171 1 616 919,54  

 

Ponadto,  Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,  w następujący sposób: 

- ust. 4., wiersz 28 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

28 

Zasilenia w gotówkę  z 

wykorzystaniem opcji inkasa 

gotówkowego  

171    1 616 919,54    nd. 
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 PYTANIE 8: 

dot. punktu 2.23) prosimy o podanie: 

a)  Jaka jest średnia liczba transakcji w miesiącu za pośrednictwem jednego terminala 

b)  Jaka jest średnia miesięczna wysokość transakcji z 1 terminala 

c)  Średnia kwota jednorazowej transakcji przeprowadzonej przez terminal. 

ODPOWIEDŹ: 

 Terminale płatnicze 

Średnia liczba 

transakcji w miesiącu  

za 2021 

Średnia miesięczna 

wysokość transakcji 

z 1 terminala 

Średnia kwota 

jednorazowej transakcji z 

1 terminala 

2 902 20 207,08 PLN 31,34 PLN 

 

PYTANIE 9: 

dot. punktu 2.24) prosimy o zgodę na odstąpienie od konieczności udostępnienia 3 kas 

automatycznych 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE10: 

dot. punktu 2.25) Prosimy o odstąpienie od konieczności informowania Zamawiającego telefonicznie 

i oraz e-mailowo o wpływających zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność  

 z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia. Na rachunkach będą widoczne blokady środków 

dotyczących zajęć egzekucyjnych, co stanowi informację o wypływie zajęcia. Na wniosek 

Zamawiającego Wykonawca udostępni informację o ewentualnym zajęciu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji w formie wiadomości w bankowości elektronicznej. 

 

PYTANIE 11: 

 dot. punktu 2.27) prosimy o informację dotyczącą wydanych na rzecz Zamawiającego ilości opinii 

bankowych w 2021roku 

ODPOWIEDŹ: 

Szczegółowa statystyka dotycząca  ilości opinii bankowych nie jest prowadzona. Szacuje się, że bank 

wydaje średnio 2 opinie w miesiącu. 

 

PYTANIE 12: 

dot. punktu 4) dane statystyczne 

i.  prosimy o wskazanie walut rachunków innych niż PLN, 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający korzysta z rachunków w EUR. 

 

 PYTANIE 13: 

 dot. punktu 4) dane statystyczne 
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dot. poz.28 prosimy o informację w zasileniu w gotówkę czy przewidziany jest bilon oraz o wskazanie 

% udziału bilonu w pakiecie. Dodatkowo prosimy o informację które z jednostek aktualnie korzystają 

z tej usługi oraz z jaką częstotliwością, 

ODPOWIEDŹ: 

Informacje zostały podane w odpowiedzi na Pytanie 7. 

 

PYTANIE 14: 

 dot. punktu 7.8) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli 

wykonawca udostępni informację o godzinie w formie wiadomości e-mail na wniosek 

Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że zaproponowane rozwiązanie jest akceptowalne. 

 

PYTANIE 15: 

dot. punktu 7.10) Czy Zamawiający udostępni bazę do zaimplementowania w nowym systemie 

bankowym? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

PYTANIE 16: 

 dot. punktu 7.13) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca udostępni możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej (przez stronę 

www) dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz że Wykonawca będzie aktualizował 

oprogramowanie bez konieczności wizyty u Zamawiającego jak również bez konieczności posiadania 

licencji bankowej. Na podstawie zawartych umów Bank będzie zobowiązany do zapewnienia 

możliwości korzystania z sytemu bankowości elektronicznej. 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający potwierdza spełnienie warunku. 

 

PYTANIE 17: 

dot. punktu 10) Prosimy o zgodę na realizację przelewów złożonych w systemie bankowości 

elektronicznej zgodnie z sesjami Elixir obowiązującymi w banku Wykonawcy ( III sesja ELIXIR jest 

realizowana o godz.14:45) 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE 18: 

dot. punktu 12 prosimy o zgodę na przesyłanie plików masowych płatności w oddzielnym systemie 

udostępnionym Zamawiającemu przez Wykonawcę 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

PYTANIE 19: 

 dot. punktu 15 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca udostępnieni wyrzutnię nocną przy liczarni gotówki znajdującej się w Kielcach  

( wrzutnia nie znajduje się bezpośrednio przy oddziale Banku) 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza spełnienie warunku. 

 

PYTANIE 20: 

dot. punktu 15 prosimy o zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczania bezpiecznych kopert 

przez Wykonawcę 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE 21: 

dot. punktu 19) prosimy o potwierdzenie, że karta niespersonalizowana będzie przypisana do 

konkretnego użytkownika oraz że wniosek o wydanie karty będzie składany za pomocą systemu 

bankowości elektronicznej przez Zamawiającego 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do  SWZ, w następujący sposób: 

- usuwa z ust. 19 w zd. 3 słowa  „lub niespersonalizowane (bezimienne)”.  

Zamawiający informuje, że karty przedpłacone będą przypisane do konkretnego użytkownika  

a wniosek o wydanie karty będzie składany za pomocą systemu bankowości elektronicznej przez 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE 22: 

dot. punktu 22 prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu wyznaczenia doradcy w placówce 

bankowej w Kielcach. W zamian Wykonawca gwarantuje stałą obsługę zamawiającego 

Zamawiającemu poprzez kontakt z : 

• doradcą bankowym, 

• doradcą produktowym, 

• doradcą operacyjnym 

• doradcami wsparcia technicznego dla bankowości elektronicznej 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE 23: 

dot. punktu 27 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do systemu bankowości elektronicznej, dzięki 

któremu Zamawiający będzie mógł samodzielnie dokonywać przeksięgowań sald w przypadku 

wpływu środków na rachunki. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W nawiązaniu Załącznika nr 8 do SWZ - wzór umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi 

bankowej: 

PYTANIE 24: 

 dot. par. 4 pkt 7 umowy w sprawie zasad obsługi bankowej: prośba o doprecyzowanie, że chodzi  

o awarię systemu banku lub spowodowaną przez Bank, a nie niezależną od banku awarię zewnętrzną 
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oraz że usunięcie w ciągu jednego dnia roboczego z zastrzeżeniem jeżeli jest to praktycznie możliwe. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza, że chodzi o awarię systemu banku lub spowodowaną przez Bank, a nie 

niezależną od banku awarię zewnętrzną. 

 

PYTANIE 25: 

dot. par. 7 pkt 7 Prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu wystawiana przez Bank comiesięcznych 

faktur w celu otrzymania zapłaty za usługę. Opłata będzie pobierana miesięcznie i automatycznie ze 

wskazanego rachunku Zamawiającego na koniec miesiąca, na podstawie zawartych umów 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

PYTANIE 26: 

 dot. par. 14 pkt. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych o 50%. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

PYTANIE 27: 

dot. par. 14 pkt. 1.6 ) prośba o doprecyzowanie, że z zastrzeżeniem, jeżeli wina leży po stronie 

Banku; 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 8 do SWZ, w następujący sposób: 

- § 14 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, 

jeżeli wina leży po stronie Banku, za cały dzień  przerwy w dni robocze w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych)”. 

 

W nawiązaniu Załącznika nr 9 do SWZ – wzór umowy kredytu w rachunku bieżącym: 

PYTANIE 28: 

 Czy Zamawiający ma jakąś alternatywną propozycję wskaźnika w przypadku zaprzestania stosowania 

wskaźnika WIBOR? Czy zostanie to ustalone w porozumieniu z Wykonawcą?; 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuścił możliwość zmiany postanowień umowy kredytu w rachunku bieżącym  

w zakresie wskaźnika WIBOR w  § 11 ust.2 pkt 3) ww. umowy. 

 

PYTANIE 29: 

 Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie 

przedłożenie przez Zamawiającego oprócz uchwały w sprawie budżetu na dany rok: 

a)  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne, 

b)  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. 

c)  Aktualnych zaświadczeń z ZUS i US potwierdzających brak zaległości w opłacaniu składek 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. warunki. 
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PYTANIE 30: 

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe: 

a)  marża banku nie może przyjmować wartości ujemnych, 

b)  okres odsetkowy, oznacza okres miesiąca, za który naliczane i płacone są odsetki od kredytu w 

rachunku bieżącym. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu pierwszego uruchomienia 

KRB i kończy się przedostatniego dnia tego miesiąca, kolejny okres odsetkowy zaczyna się 

ostatniego dnia miesiąca i kończy się przedostatniego dnia następnego miesiąca 

kalendarzowego; 

c)  odsetki za dany okres odsetkowy płatne są w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu 

odsetkowego; 

d)  zmiana oprocentowania następuje pierwszego dnia roboczego miesiąca albo w sobotę; 

e)  oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie ustalane wg Stawki Bazowej określonej 2 

dni robocze przez dniem zmiany oprocentowania; 

f)  marża banku nie może przyjmować wartości ujemnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający akceptuje powyższe propozycje. 

 

PYTANIE 31: 

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu było 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 Par 1 pkt 5 kpc 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Ponadto,  Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,  w następujący sposób: 

- dodaje się ust. 28 o treści: 

„28. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu pisemną informację  

z nazwą (firmą) podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 17 Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej,  

a w przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy na min 30 dni przed powierzeniem 

realizacji tego zakresu umowy nowemu podwykonawcy” 

 

Jednocześnie informuję, iż udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące, a zatem 

odpowiedzi powodujące zmianę treści SWZ należy traktować jako jej zmianę dokonaną w trybie 

art. 137 ust. 1 Pzp. 

  

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

       Szczepan Skorupski 

     SEKRETARZ MIASTA 

 


