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Bochnia, dn. 14.04.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-7/2022 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO III 

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, żeby Umowa z uwzględnieniem postanowień określonych 

w zaproszeniu ofertowym była przedstawiona Zamawiającemu dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie 
w momencie składania oferty ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ 

 
2. Treść pytania: Czy brak możliwości połączenia systemu Info Medica Asseco Poland z systemem bankowym, ale 

umożliwienie korzystania z modułu import/export pozwala na branie udziału w przetargu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Systemy zamawiającego obsługują format Elixir-0 dla importowanych 

do bankowości elektronicznej przelewów oraz Elixir lub Mt940 dla wyciągów bankowych 

 
3. Treść pytania: Przy ustalaniu indywidualnej oferty cenowej bierzemy pod uwagę wielkość depozytów lokowanych 

na lokatach- czy możemy uzyskać informację o szacowanych kwotach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie podać precyzyjnie podać wielkość depozytów lokowanych 
na lokatach, jednocześnie informuje, że może to być rozpiętość od 50 000,00 do 4 000 000,00 zł 

 
4. Treść pytania: Czy jako rachunek nawiązek sądowych można używać zwykłego rachunku dodatkowego, czy też 

rachunek ten musi spełniać jakieś dodatkowe wymogi? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rachunek nawiązek sądowych nie musi spełniać jakieś dodatkowych wymogów, 
może to być zwykły rachunek pomocniczy. 

 
5. Treść pytania: Czy dysponujecie Państwo własną firmą świadczącą usługi konwoju? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym odbiór gotówki jest po stronie 
Wykonawca jednocześnie informuje, że nie posiada własnej firmy  świadczącej usługi konwoju. 

 
6. Treść pytania: Czy planujecie Państwo wpłaty gotówkowe we wrzutniach nocnych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje wpłat gotówkowych we wrzutniach nocnych 

 
7. Treść pytania: Czy planujecie Państwo wpłaty gotówkowe w walutach obcych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje, jednocześnie informuje, że w poprzednich latach sporadycznie 
zdarzyły się takie wpłaty gotówkowe w walutach obcych. 

 

8. Treść pytania: Czy poza sporadycznymi przelewami SORBNET przewidujecie Państwo inne przelewy np. 
zagraniczne, jeśli tak to w jakich ilościach? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poza sporadycznymi przelewami SORBNET nie przewiduje innych przelewów 
np. zagraniczne. 
 

9. Treść pytania: Nie posiadamy blankietów czekowych, jednak posiadamy usługę Automatycznych Wypłat 
Gotówkowych, czyli zleceniu wypłaty środków osobom trzecim na podstawie polecenia w bankowości internetowej 

oraz dowodu osobistego, czy w tym przypadku brak blankietów nie spowoduje dyskwalifikacji w przetargu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

Dyrektor 
Jarosław Kycia 


