
ZNAK: ZP271.19.2014 Lipnik 17.12.2014

GMINA LIPNIK
27-540 Lipnik

tel.(015)8691410, fax 869175,~
WYJAŚNIENIE

do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego "Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek
organizacyjnych"

pyt. 1

W związku z opisem kryteriów zamieszczonym w rozdziale XIII SIWZ dot. postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na "obsługę bankową budżetu Gminy Lipnik i gminnych
jednostek organizacyjnych" ZNAK: ZP271.19.2014z dnia 15.12.2014 r. prosimy o wyjaśnienie
wzoru wyliczenia punktów zawartych w Kryterium nr 6 (Wysokość oprocentowania środków na
rachunku bankowym). Zamawiający za wymienione kryterium przewiduje 55 pkt natomiast we
wzorze służącym do porównania najlepszej i badanej oferty zawarł mnożnik 50, co po zsumowaniu
wszystkich kryteriów ( przy złożeniu maksymalnej liczby punktów) nie daje sumarycznej wartości
maksymalnej 100pkt. przyjętej przez zamawiającego. Czy zatem oferent powinien do wyliczenia
tego kryterium przyjąć wartość mnożnika zgodną z punktami tj. 55.

odp.

Zamawiający - Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze
zm.) wyjaśnia, iż w kryterium oceny ofert błędnie podano współczynniki w następujących wzorach,
które po sprostowaniu otrzymują brzmienie:

4. Kryterium nr 4
Opłata za wykonanie przelewu wewnątrz bankowego - 10 pkt

(max liczba punktów w ocenionej pozycji)
KC4 = CN + 0,01 + xl0

COB + 0.01

Gdzie:
- ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC4
- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

CN
- cena zaoferowana w ofercie badanej

COB



6. Kryterium nr 6
Wysokość oprocentowania środków na rachunku bankowym - 55 pkt

(max liczba punktów w ocenionej pozycji)
KC6 = CoB xSS

CN

Gdzie:
- ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC6
- najwyższe zaoferowane oprocentowanie, spośród wszystkich ofert nie podlegających

CN
odrzuceniu

- wysokość oprocentowania badanej oferty
COB

pyt.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu SIWZ w punkcie XVI podpunkt 10 w
sposób następujący:
"Bank ponosi odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej
realizacji dyspozycji Zamawiającego jeżeli strata powstała z winy Banku.
Strony ustalają karę umowną w wysokości 0.15 % od kwoty operacji bankowej zrealizowanej
nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu nieprawidłowej realizacji
dyspozycji."

odp.

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie treści zapisu SIWZ w punkcie XVI, podpunkcie 10 o
następujące wyrażenie:
Bank ponosi odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej
realizacji dyspozycji Zamawiającego jeżeli strata powstała z winy Banku.
Strony ustalają karę umowną w wysokości 0.15 % od kwoty operacji bankowej zrealizowanej
nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu nieprawidłowej realizacji
dyspozycji."
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