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Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela się wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
Wniosek 1.1
Czy wykonanie usługi polegającej na wypłacie gotówki w kasie banku osobie wskazanym przez jednostkę
organizacyjną Wykonawca może wykonywać poprzez podwykonawcę w placówce Poczty Polskiej?

Szczegółowy opis usługi „Realizowanie, zgodnie z dyspozycją jednostki organizacyjnej, wypłat
gotówkowych w kasie banku wskazanym osobom”, został zawarty w pkt. 2.2.3. SIWZ. Zgodnie z tym
opisem Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zapewnić możliwość wypłaty gotówki wskazanym
przez Zamawiającego osobom w kasie Banku, która musi znajdować się, na terenie miasta Strzelce
Opolskie (pkt. 2.2.1 SIWZ oraz §3 ust 3 pkt 1 projektu umowy). Zatem istnieje możliwość realizacji
przedmiotowej usługi w innym miejscu niż siedziba banku, przy zachowaniu wszystkich wymogów
opisanych w SIWZ, w tym wymogu gotowości wypłacania gotówki w określonym czasie (np. kilku dni).
Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 36a ustawy PZP wykonawca może powierzyć wykonanie części
usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia podwykonawcy, przy zachowaniu warunków i zasad
określonych w SIWZ. W każdym jednakże przypadku podwykonawca musi posiadać uprawnienia jeżeli
prawo takich uprawnień wymaga.
Wniosek 1.2
Czy wypłaty w Oddziale Wykonawca może wykonywać
• poprzez wypłaty uruchamiane w bankowości elektronicznej (w tym jest możliwość importu całej listy wypłat dla
osób fizycznych) kierując te wypłaty do obsługi w bankomacie (bankomaty wypłacają min 50 zł a osoba
fizyczna będąc przy bankomacie wybiera opcję wypłaty kodem na bazie otrzymanego kodu SMSowego)
• poprzez wypłaty w bankomacie uruchamiane za pośrednictwem kart debetowych (bankomaty wypłacają min
50 zł)
Prosimy o informacje jaką cześć wolumenu wypłat (ilość i wartość) Wykonawca ma możliwość wykonać poprzez
bankomat

Należy zwrócić uwagę, że usługa pn. „Realizowanie, zgodnie z dyspozycją jednostki organizacyjnej,
wypłat gotówkowych w kasie banku wskazanym osobom” może być świadczona również na rzecz osób
korzystających z świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznych. Zatem mogą to być osoby starsze, nie
posiadające telefonów komórkowych czy osoby tzw. „wykluczone cyfrowo”. Skomplikowany technicznie
system wypłat może być dla części tych osób niedostępny.
Ponadto przedmiotowe wypłaty gotówki są realizowane na podstawie decyzji administracyjnej, a ich
wartości są naliczane z dokładnością do 1 grosza i mogą być niższe niż 50 zł.
Zatem wydaje się, że zaproponowane rozwiązania, w tym przypadku, nie spełnią wymagań
Zamawiającego.
Przedmiotowe świadczenie, musi być realizowane w jednolity sposób, to jest w taki sam sposób dla
wszystkich osób.
Wniosek 1.3
Prosimy o podanie wolumenu wpłat i wypłat tzn. ilość i wartość / rok lub miesiąc z podziałem na określone w SIWZ
mechanizmy wykonania wpłat i wypłat

Zgodnie z zapisem pkt. 2.3.2 możliwe jest pozyskanie przez zainteresowany postępowaniem bank
informacji dodatkowych dotyczących realizacji w minionym okresie usług związanych z dostarczeniem do
siedziby Zamawiającego pobranych czekiem środków pieniężnych, codziennym odbiorem gotówki
z punktu kasowego oraz informacji dotyczących wpłat gotówki z wykorzystaniem skarbca nocnego.
Informacje te są niejawne i objęte są tajemnicą bankową, o której jest mowa w ustawie Prawo bankowe.

Można je:
• odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski pl. Myśliwca 1 pokój nr 28), przy czym
może to zrobić tylko upoważniona przez dany bank osoba,
• otrzymać pocztą, na wniosek Zainteresowanego banku, podpisany przez upoważnioną osobę.
Wniosek 1.4
Czy Wykonawca wypełni punkt 5 jeśli wypełni ten punkt w stosunku do osób możliwych do ustalenia w danej chwili.
Jeśli część usług będzie wykonywanych przez osoby, których nie jest możliwe ustalenie na dany moment to wówczas
Wykonawca będzie zwolniony z punktu 5.

Przedmiotowy wymóg wynika z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zapisów pkt. 5 SIWZ. Wykonawca
w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia, zobowiązany będzie przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego, który nadzoruje
realizację zadania, listę kasjerów-dysponentów, którzy będą wykorzystywani podczas realizacji
zamówienia z oświadczeniem, o ile są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy
z uwzględnieniem przyjętego sposobu realizacji. Przedmiotowy wymóg dotyczy również wszystkich
podwykonawców, zatrudnionych przy realizacji zamówienia. W przypadku zmiany stanu faktycznego,
bank zobowiązany będzie wcześniej przekazane informacje zaktualizować.
Wniosek 1.5
Prosimy o wieloletnią prognozę długu przynajmniej do 2024

Zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie informacje dotyczące budżetu Gminy Strzelce Opolskie, w tym Budżet
Gminy na 2019 i 2020 rok dostępne są pod adresem:
http://bip.strzelceopolskie.pl/gmina/budzet_gminy.html a w szczególności:
• informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 31.12.2019 r.]
pod adresem: http://bip.strzelceopolskie.pl/download/6885.html,
• Uchwała Nr 265/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii
o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA
POZYTYWNA] pod adresem: http://bip.strzelceopolskie.pl/download/7396.html
• zmiana WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 [URMSO Nr XXV/229/2020 z dnia
29.07.2020 r.] [ZmNr05] – aktualny, pod adresem:
http://bip.strzelceopolskie.pl/download/7370.html

