
         

 
                                                                  Czerwionka-Leszczyny 19.12.2017 r. 
 

 

       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.13.2017  

 

ZP.271.13.2017 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Obsługa bankowa budżetu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 

 
Odpowiedź- wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuję zapytania 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 

Zapytanie 1:  
Czy do obliczenia kosztu kredytu na potrzeby oferty należy przyjąć, że rok liczy 360 dni czy 
365 dni? 
 

  Wyjaśnienie 1:  
Zamawiający informuję, że składana oferta powinna zawierać faktyczne koszty kredytu                    
w rachunku bieżącym. Ilość dni w roku przyjęta do obliczenia kosztów kredytu na potrzeby 
oferty powinna być taka, jaką stosuje bank. 
 
Zapytanie 2:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu pkt 26 ppkt 5 Istotnych dla stron 
postanowień, który brzmi „w przypadku przerwy w dostępie do systemu bankowości 
elektronicznej trwającej dłużej niż 3 godziny a wynikającej z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy (podwykonawcy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
100,00 zł”  
na następujący 
„w przypadku przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej w godzinach pracy 
Zamawiającego trwającej dłużej niż 3 godziny, a wynikającej z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy (podwykonawcy), z wyłączeniem zaplanowanych prac konserwacyjnych, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł”  
 
Wyjaśnienie 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu pkt 26 ppkt 5 „Istotnych dla stron 
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”, stanowiących 
Załącznik Nr 4 do SIWZ we wskazany powyżej sposób.  
 



Uznając jednak za zasadne doprecyzowanie ww. zapisu Zamawiający postanowił zmienić 
treść zapisu pkt 26 ppkt 5 „Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy” nadając mu następujące brzmienie:  
 

„w przypadku przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej w godzinach pracy 
Zamawiającego trwającej dłużej niż 3 godziny, a wynikającej z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy (podwykonawcy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
100,00 zł za każdy taki przypadek,”. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

 
 
 
 
 


