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Bochnia, dn. 11.04.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-7/2022 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II 

 
 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 
w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi 

bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia było wykonywane 

samodzielnie przez Zamawiającego w bankowości elektronicznej 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
2. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokaty 

negocjowane z wyłączeniem lokat standardowych i z wyłączeniem automatycznych lokat overnight ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr  4 z dnia 8.04.2022 Zamawiający wprowadził zmiany w punkcie 9 na 
następujący  „9. Dokonywanie negocjowanych lokat terminowych w godzinach pracy Banku” 
 
3. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza czeki elektroniczne zamiast czeków papierowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

4. Treść pytania: Czy systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości 

elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych? Jeżeli nie, prosimy o podanie pełnej 
struktury plików jakie są obsługiwane przez systemy Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak,  systemy Zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych do bankowości elektronicznej 
przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych 
 
5. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że kryterium oceny wysokości oprocentowania środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych stanowi stawka WIBID 1M z dnia 04.04.2022 r. razy współczynnik banku. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza 
 

6. Treść pytania: Prosimy o informację jak często występuje przechowywanie depozytów (udostępnienie skrytki 
bankowej dla wartościowych depozytów) pacjentów Szpitala i czy są to tylko środki pieniężne ? Czy zamiast skrytki 

bankowej dopuszcza Zamawiający otwarcie rachunku bankowego na którym będą deponowane przechowywane 

środki pacjentów ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr  8 z dnia 8.04.2022 Zamawiający wykreślił punkt 22. 
 
7. Treść pytania: Prosimy o przedstawienie załącznika nr 2 projektowane postanowienia umowy, o którym mowa w 

Zapytaniu Ofertowym 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym w punkcie SZCZEGÓŁOWE 
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu 
Umowy, jednocześnie informuje, że ulega zmianie zapis w punkcie Informacje dotyczące zawierania umowy 
na następujący „Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w terminie 
i miejscu określonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień określonych w niniejszym zaproszeniu 
tj. w punkcie Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia”  
 

8. Treść pytania:Prosimy o udzielenie informacji dotyczących punktu 26 Zapytania Ofertowego w poniższym zakresie: 
- proszę doprecyzować co oznacza „autoryzacja przez telefon” ? Czy jest to usługa MOTO ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że autoryzacja przez telefon to potwierdzenie przez sms. 
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9. Treść pytania:Prosimy o udzielenie informacji dotyczących punktu 26 Zapytania Ofertowego w poniższym zakresie: 

- proszę o informację czy MSKP oznacza Międzynarodowe Organizacje Płatnicze ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że MKSP oznacza Międzynarodowe Kartowe Systemy Płatnicze 
 

10. Treść pytania:Prosimy o udzielenie informacji dotyczących punktu 26 Zapytania Ofertowego w poniższym zakresie: 
-  proszę o udzielenie szerszej informacji na temat czynności zawartych w lit. i 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający wymaga obsługi instalacji, konfiguracji i utrzymywania 
w środowisku technicznym istniejącym u Zamawiającego zestawów POS, a także odinstalowania ich w razie 
konieczności 
 

 
    

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

 
 
 
 
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 
 


