
 
1.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący upoważnia zarząd JST do

zaciągania  zobowiązań.  Projekt  uchwały  nie  daje  takiego  upoważnienia,  bo  nie  jest
uchwalany  przez  Radę.  Ponadto  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  „suma  zaciągniętych
kredytów i  pożyczek  oraz  zobowiązań     z  wyemitowanych  papierów wartościowych,  o
których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego”. Istnieje zatem obawa, że udostępnienie
kredytu  przed  podjęciem  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  budżetu,  może  stanowić
naruszenie ww. ustawy

   W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udostępnienie kredytu w
rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następowało  po przedłożeniu
uchwały budżetowej na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek
możliwych  do  zaciągnięcia  w  danym roku  budżetowym oraz  upoważniającej  Prezydenta
Miasta do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu?

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta
została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej
o marżę  banku,  z  zastrzeżeniem,  że  stopa procentowa nie  może  być  niższa  niż  marża
banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

3. Dostępne na polskim rynku opłatomaty w większości przypadków ze względów technicznych
nie przyjmują monet o nominale 2 gr oraz banknotów o nominale 500 zł, co nie powoduje
jednak  problemów  z  wydawaniem  płatnikowi  reszty.  W  związku  z  powyższym,  by  nie
ograniczać  konkurencji  i  umożliwić  złożenie  oferty  jak  największej  liczbie  wykonawców,
prosimy o dopuszczenie możliwości udostępnienia opłatomatów funkcjonujących w oparciu o
powyższe rozwiązanie. 

4. Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  że  pokryje  ewentualne  koszty  prac
remontowych/budowlanych związanych z instalacją opłatomatów?

5. Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  że  w okresie  użytkowania  urządzeń  będzie  ponosił
koszty energii elektrycznej, internetu oraz koszt korzystania z korespondencji do głowicy
telekomunikacyjnej w zakresie umożliwiającym obsługę opłatomatu?

6. Z  uwagi  na  parametry  urządzeń  dostępnych  na  rynku,  niezależne  od  Banku,  lecz  od
producenta,  Bank nie  jest w stanie zagwarantować 5 letniego okresu trwałości  wydruku
potwierdzenia  z  kasy  automatycznej.  Trwałość  wydruku  jest  uzależniona  od  wielu
czynników, m.in. takich jak sposób przechowywania wydruku przez posiadacza. W związku z
powyższym prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z przedmiotowego wymogu. 

7. Odnośnie DZIAŁU II, pkt. 8.11 prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju raporty Bank ma
sporządzać na wniosek Miasta, w jakim formacie, jakich transakcji mają dotyczyć i co mają
zawierać?

8. Czy  Zamawiający  dopuszcza,  że  dostęp  do  systemu  bankowości  elektronicznej  zostanie
zablokowany użytkownikowi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła?

9. Zwracamy uwagę,  że  w zakresie  kryteriów  wyboru  ofert,  odnośnie  kwoty  miesięcznego
ryczałtu (R), gdy którykolwiek z oferentów zaoferuje kwotę ryczałtu „0,00 PLN”, nie będzie
możliwe  porównanie  ofert  z  uwagi  na  zasady  działań  arytmetycznych.  W  związku  z
powyższym sugerujemy stosowną zmianę wzoru na wyliczenie R, np. poprzez dodanie w
liczniku i mianowniku pewnej stałej, np. „1”. 

10.Bank będąc spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, publikuje
w  okresach  kwartalnych  stosowne  informacje  odnośnie  współczynnika  kapitałowego  w
formie  ogólnodostępnych  komunikatów  giełdowych,  jak  również  zamieszcza  stosowną
informację na swojej stronie internetowej. Termin publikacji przedmiotowych danych jest
zgodny  z  przepisami  prawa  obowiązującymi  w  tym  zakresie,  przy  czym  publikacja  nie
zawsze następuje  w wymaganym przez  Zamawiającego terminie  50 dni  po zakończeniu
kwartału kalendarzowego. 

     W związku z powyższym prosimy o modyfikację § 13, ust. 1 istotnych postanowień umowy
w sposób następujący:

     „1. Bank zamieści na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej informację dotyczącą
współczynnika kapitałowego wg wartości  na koniec każdego kwartału kalendarzowego w
całym okresie trwania umowy lub wyśle do Miasta stosowną pisemną informację w terminie
do 60 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego”. 

11.Posiadanie  ratingu  nie  zostało  określone,  jako  warunek  udziału  w  przedmiotowym



postępowaniu. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zapisów
§ 13, ust. 3 istotnych postanowień umowy? Jeżeli nie to, prosimy o modyfikację treści tego
ustępu na następującą: 

     „3. Bank zamieści na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej lub będzie przesyłał do
Miasta pisemną informację dotyczącą aktualnej oceny ratingowej uzyskanej przez Bank”. 

12.W przypadku uwzględnienia propozycji Banku określonych w pkt. 10-11 powyżej, prosimy o
stosowną zmianę § 13 ust. 4. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przedmiotowym ust. 4
jest również mowa o współczynniku płynności, który nie został uwzględniony w treści ust. 2.
Z uwagi na powyższe prosimy o modyfikację treści ust. 4 również w tym zakresie. 

13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21 września
2018r?

 


