Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Termin wpływ wniosku
Zamawiający
Nazwa zamówienia
Znak sprawy

31 sierpnia 2020 rok (wniosek nr 3)
Gmina Strzelce Opolskie
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce Opolskie
ZP.271.1.10.2020

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 3.1
W tabeli 2) Oferowane koszty jednostkowe wykonania poszczególnych rodzajów usług bankowych:
Symbol R4 - miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) za gotowość realizacji usługi dostarczenia gotówki do siedziby jednostki
organizacyjnej w rubryce j.m. jest [zł] - wg Banku w rubryce j.m. winno być [zł/m-e]
Symbol J4 - koszt jednostkowy za dostarczenie gotówki do jednostki organizacyjnej w rubryce j.m. jest |zł/m-e] - wg Banku
w rubryce j.m. winno być [zł]
Symbol Mk - marża Banku na podstawie, której obliczane będzie oprocentowanie kredytu [%]: podany w rubryce
,,Wyszczególnienie" wzór (oprocentowanie = WIBOR1M + Mk [%]/100 [%]) jest zdaniem Banku błędny, na którego
podstawie nie jest możliwe wyliczenie oprocentowania kredytu - brak nawiasu otwierającego ,,(" dla nawiasu zamykającego
„)" w wyrażeniu ‘Mk[%])" oraz nielogiczne jest wyrażenie ,,/100[%]" powodujące, że oprocentowanie nie jest podane w [%].
Wg Banku winno być (oprocentowanie kredytu: WIBOR1M + Mk [%])
Symbol Lon - wskaźnik oprocentowania lokat krótkoterminowych typu .,overnight" w rubryce „Wyszczególnienie" jest
(oprocentowanie - WIBID ON + Lon) - wg Banku w rubryce ,,Wyszczególnienie" winno być (oprocentowanie = WIBID ON +
Lon;)
Symbol Lwe - wskaźnik oprocentowania lokat krótkoterminowych typu ,,weekend" w rubryce ,,Wyszczególnienie" jest
(oprocentowanie - WIBID ON + Lwe) - wg Banku w rubryce ,,Wyszczególnienie" winno być (oprocentowanie = WIBID ON
+ Lwe;)
Zwracamy się z prośba o korektę złącznika do oferty.

Wskazane w zapytaniu rozbieżności należy traktować jako oczywiste omyłki pisarskie.
Zamawiający dokonał korekty i zamieścił na stronie BIP skorygowane wzory formularzy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt. 18.7. SIWZ, dokumenty te Wykonawca może na
własną odpowiedzialność wykorzystać, w dowolny sposób modyfikować, korygować, bądź
złożyć ofertę na innych drukach. Istotne jest aby oferta zawierających wszystkie wymagane
w SIWZ informacje.

