
       
Zapytania nr 8 

Dot.: Postępowania przetargowego na realizację zamówienia pn. Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka (znak sprawy 
WZP.271.1.84.2018 JM).
 

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

1. Dot.: usługi autowypłaty/wypłat masowych. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zrezygnuje z wypłat gotówki w oddziałach po wdrożeniu usługi 
autowypłata. Prosimy o potwierdzenie kiedy Zamawiający rozpocznie proces migracji do nowej usługi i kiedy 
planuje zakończyć proces. Ewentualnie w przypadku korzystania z dwóch rozwiązań prosimy o podanie 
szacunku wypłat za pomocą autowypłaty w bankomacie, a jaka ilość pozostanie w oddziałach. 

2. Dot.: odpowiedzi na zapytania nr 1 (pytanie nr 4) i zapytania nr 6 (pytanie nr 9).
Prosimy o doprecyzowanie liczby i wartości wpłat w punktach kasowych Zamawiającego: w odpowiedzi nr 4 
(zapytanie 1) podają Państwo 188 tys. sztuk o wartości 8 mln zł, a wg odpowiedzi nr 9 (zapytanie nr 6) „wpłaty
do kas zamawiającego […] średnia wpłata to 50,00zł, a liczba wpłat wynosi 18.000”

3. Dot.: odpowiedzi na zapytania nr 1 (pytanie nr 15) i zapytania nr 2 (pytanie nr 5).
Prosimy o doprecyzowanie liczby i wartości wypłat masowych. W odpowiedzi na pytanie nr 15 podają Państwo, 
że „łączna kwota wypłat masowych w 2017 roku wyniosła 40.778,00 zł”, a liczba autowypłat z związku z 
wypłatą nowych świadczeń w nowym okresie zasiłkowym wynosić będzie 50.000 sztuk. Jednocześnie, w 
odpowiedzi na zapytanie nr 2 – pytanie nr 5 potwierdzają Państwo liczbę wypłat masowych w wysokości 41.000
sztuk.
Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie, że „autowypłaty” i „masowe wypłaty” są jedną i tą samą usługą.

4. Dot.: odpowiedzi na zapytania nr 1 (pytanie nr 6). 
„Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów szczegółowych w zakresie poszczególnych produktów i usług określonych w
SIWZ. Zawarta będzie jedna umowa.

W nawiązaniu do powyższego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje możliwość aby umowa 
zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zawierała wszystkie regulacje i zapisy konieczne z punktu 
widzenia udostępnionych usług, wzajemnych relacji – powyższe wynika z regulacji min. KNF i NBP, do których 
Bank jest zobligowany z punktu widzenia prawnego.  

5. Prosimy o doprecyzowanie, że wpłaty zamknięte Zmawiający dokonuje tylko i wyłącznie do wrzutni i dopuszcza 
możliwość odbioru wpłat bezpośrednio od Zamawiającego za pośrednictwem konwoju bankowego. 

6. Z związku z wykluczającymi się odpowiedziami Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej
tabeli o szczegółowe dane w celu doprecyzowania odpowiedzi i umożliwienia Wykonawcom prawidłowej 
kalkulacji oferty.

2017 Ilość w roku 2017 wartość w roku 2017

wpłaty gotówkowe otwarte w kasach
banku dokonane przez osoby trzecie

wpłaty gotówkowe otwarte w kasach
banku dokonane przez Zamawiającego

lub jednostki objęte przetargiem

wpłaty gotówkowe w punktach
kasowych Zamawiającego



Wpłaty zamknięte dokonywane przez
Zamawiającego i jednostki objęte

przetargiem
wypłaty gotówkowe otwarte dokonane w
placówkach banku przez Zamawiającego

i jednostki objęte przetargiem (za
pośrednictwem czeków lub innych

dyspozycji
autowypłaty (= wypłaty masowe, do
realizacji w bankomacie) - planowana

ilość
Wypłaty gotówkowe dokonane w

placówkach banku przez osoby trzecie
zlecone przez Zamawiającego (w formie

czeku lub innej dyspozycji)

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez „bankomaty” (jedno z kryteriów wyboru oferty”) rozumie 
bankomaty na terenie Płocka, w których można zrealizować usługę autowypłaty i których właścicielem jest dany
Wykonawca.


