
Zapytania nr 1 z dnia 14.08.2018 roku

W związku  z  ogłoszonym  postępowaniem  przetargowym,  zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o
odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  aby  lokowanie  wolnych  środków w formie  lokaty  O/N
odbywało się bez przenoszenia salda z rachunków podlegających takim lokatom a jedynie były
dopisywane  odsetki  zgodnie  z  określonym w ofercie  Wykonawcy  oprocentowaniem lokat  O/N.
Powyższe  rozwiązanie  ogranicza  ilość  operacji  na  wyciągu  i  wpływa  na  przejrzystość
prezentowanych danych.
2. Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  we  wskazanych  lokalizacjach  posiada  już
opłatomaty?  Jeśli  tak  prosimy  o  informację  kiedy  zostaną  udostępnione  miejsca  do  instalacji
urządzeń Wykonawcy i kto będzie odpowiedzialny za demontaż poprzednich urządzeń?
3. Prosimy o podanie  ilości  transakcji  w zakresie  sztuk i  wolumenów kwot uiszczanych w
opłatomatach (dziennie, tygodniowo) z podziałem na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.
4. Prosimy  o  informację  czy  w  punktach  w  których  będą  zlokalizowane  opłatomaty
Zamawiający  posiada  własne  punkty  kasowe?  Czy  w  momencie  instalacji  opłatomatów  lub  w
trakcie  trwania  obsługi  planowane  jest  zamknięcie  punktów  kasowych.  Dodatkowo  prosimy  o
podanie ilości transakcji wpłat i wolumenu przyjmowanych w punktach kasowych, 
5. W zawiązku z instalacją opłatomatów prosimy o:

i. Udostępnienie planów pomieszczenia zawierających informacje o wielkości pomieszczeń w
których będą stały opłatomaty,

ii. Informację czy obiekt podlega obowiązkowej ochronie w rozumieniu Ustawy o ochronie
osób i mienia lub innym regulacjom, nakazom prawnym,

iii. Informację czy możliwe będzie przeprowadzenie audytu technicznego pomieszczeń,
iv. Informację czy bank będzie musiał najmować powierzchnie pod urządzenie, jeśli  tak to

prosimy o podanie kosztu najmu,
v. Informację  na  temat  możliwości  kotwienia  urządzenia,  udźwigu  stropu  oraz  rodzaju

podłoża
vi. Informację czy możliwe będą ewentualne prace remontowe, 
vii. Informację jaki  będzie dostęp dla grupy interwencyjnej w przypadku sygnału włamania

oraz  czy obiekt posiada swój system alarmowy i/lub telewizji dozorowej, monitoring (jeśli jest
kto odpowiada za monitoring), 

viii. Informację na temat możliwości  całodobowego oświetlenia miejsca instalacji  urządzenia
oraz zasięgu sieci GPRS w tych lokalizacjach.

6. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zawarcie  umów szczegółowych  w zakresie  poszczególnych
produktów i usług określonych w SIWZ? Umowy szczegółowe w zakresie swojej treści nie będą w
sprzeczności z SIWZ i Istotnymi Postanowieniami Umowy określonym przez Zamawiającego.
7. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  konsolidacja  stosowana  przez  Zamawiającego  jest
konsolidacja  rzeczywistą  i  polega  na przenoszeniu  z  rachunków uczestniczących w konsolidacji
całego  salda  na  koniec  dnia  a  codziennie  rano  zgodnie  z  określonymi  kwotami  redystrybucją
środków na poszczególne rachunki.
8. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  rachunek  na  którym  będą  konsolidowane  środki  będzie
rachunkiem w którym będzie udzielony kredyt w rachunku bieżącym.
9. Prosimy o wskazanie jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2017 i
2018 roku.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nie oprocentowane rachunki, jeśli tak to
prosimy o informację o wysokości salda w roku 2017 i 2018.
11. Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  pobieranie  odsetek  od  kredytu  w
rachunku bieżącym w pierwszym dniu po zakończeniu danego Okresu Odsetkowego?
12. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  każdorazowo  przed  odnowieniem  kredytu  w  rachunku
bieżącym na kolejny rok Zamawiający przekaże Uchwałę budżetową wraz z pozytywną opinią RIO. 
13. Prosimy o potwierdzenie, że weksel i deklaracja wekslowa będą opatrzone kontrasygnatą
Skarbnika.
14. Czy  Zamawiający  posiada  karty  typu  charge  (z  indywidualnymi  limitami),  jeśli  tak,  to
prosimy o podanie ilości kart i łącznej kwoty limitu. 
15. Prosimy  o  informację  ile  płatności  w  ramach  usługi  autowypłata  jest  dokonywana  w
bankomatach a ile w placówkach banku.



16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem podpisu elektronicznego chodziło o
„zwykły”  podpis  elektroniczny  w  rozumieniu  rozporządzenia  eIDAS,  czyli  dane  w  postaci
elektronicznej  podpisywane  przez  użytkownika  –  m.in.  podpis  transakcji,  paczek  transakcji,
wniosków  elektronicznych,  zleceń  trade  finance  czy  innych  wymagających  potwierdzenie
narzędziem autoryzacji.

Definicja  podpisu  elektronicznego  wskazana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  pochodzi  z
nieobowiązującej  już  ustawy  o  podpisie  elektronicznym.  Dodatkowo,  przywołana  ustawa  o
usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej nie zawiera definicji  podpisu elektronicznego.
Definicję tę zawiera rozporządzenie eIDAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z  dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług zaufania  w
odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę
1999/93/WE). Zgodnie z art. 3 pkt 10) rozporządzenia eIDAS podpis elektroniczny oznacza dane w
postaci  elektronicznej,  które  są dołączone lub logicznie  powiązane z  innymi danymi  w postaci
elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis. 

W nowej definicji nie ma mowy o identyfikacji podpisującego, który to element zawierał dawny art.
3 ust. 1 uchylonej ustawy o podpisie elektronicznym. Warunkiem wskazanym w rozporządzeniu
eIDAS jest użycie przez podpisującego określonych w definicji danych w postaci elektronicznej do
podpisu,  a  nie  do  identyfikacji.  Zatem  jeżeli  podpisujący  posłuży  się  np.  nikiem,  hasłem  i
narzędziem autoryzacji, aby się zidentyfikować w systemie bankowości elektronicznym, nie złoży
podpisu elektronicznego. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS należy spełnić wskazany w definicji
podpisu warunek: powiązane dane w postaci elektronicznej powinny być użyte jako podpis. Tym
samym rozporządzenie eIDAS podkreśla, że podpis elektroniczny nie służy do identyfikacji osoby
fizycznej, dla której przewidziane zostały inne środki. A zatem, identyfikacja podpisującego, czyli
określenie,  kim jest osoba składająca podpis,  jest  konieczna dla  skuteczności  złożenia  podpisu
elektronicznego, jednak nie jest warunkiem wpisanym w aktualnie obowiązującą definicję podpisu
elektronicznego.


