
Nr sprawy 271.1.2023 
 

WYJAŚNIENIA Z DNIA 06.02.2023 R.  
dot. przetargu pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z 
uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek budżetowych 

 
Pytanie 1:  
 Wykonawca zwraca się z prośbą o: Wyrażenie zgody na zmianę zapisów dotyczących transportu i 
konwoju środków pieniężnych (wskazane w pkt 6.2.4 tiret drugi SWZ oraz w Istotnych 
Postanowieniach do Umowy):  
• przywóz do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek przez transport Wykonawcy / firm 
zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą (zamiast „z placówki bankowej”)  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
• odbiór środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek przez transport 
Wykonawcy / firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą (zamiast „do placówki 
bankowej”)  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
• zgłoszenie przez Zamawiającego lub podległe jednostki potrzeby odbiór wpłat / wypłat 
gotówki (zasilenia) w formie zlecenie indywidualnego (przez system bankowości elektronicznej) 
lub w oparciu o stały harmonogram wypłat (i stałą strukturę nominałową wypłaty).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
• Wykreślenie zapisu „(…) po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego 
lub podległe jednostki (…)”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
• Transport i konwojowanie musi być zrealizowane w maksymalnym czasie do jednego dnia 
roboczego przed dniem realizacji wpłaty / wypłat – do godz. 12.00 (zamiast „do 2 godzin”) od 
zlecenia indywidualnego – przez system bankowości elektronicznej (zamiast „od zgłoszenia 
telefonicznego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy”)  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 
Pytanie 2: Czy Istotne Postanowienia do Umowy mogą stanowić dodatkowy paragraf bądź 
załącznik do standardowej Umowy bankowej Wykonawcy? Wzór będzie dołączony do oferty 
Wykonawcy.  
Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby Istotne postanowienia do umowy 
stanowiły dodatkowy paragraf standardowej umowy bankowej. 
 
Pytanie 3: Wyrażenie zgody na wykreślenie punktu 9 w „Istotnych Postanowień do Umowy” – 
stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.  
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 9 z Istotnych 
postanowień umowy. 
  
Pytanie 4: Wypełnienie załączonego dokumentu do niniejszego pisma (jako załącznik nr 1)  
Odpowiedź 4: Wykonawca nie przedstawił załącznika, o którego wypełnienie wnioskował.  
 
Pytanie 5:  
Dodanie zapisu dotyczącej klauzuli BMR przy zapisach dotyczących kredytu w rachunku 
bieżącym:  
„W przypadku znaczącej zmiany lub zaprzestania opracowywania stawki bazowej, o której 
mowa w ust. 1 (dotyczy WIBOR). Bank od następnego dnia roboczego opiera formułę służącą 
do ustalania oprocentowania odpowiednio o zmienioną lub zastępczą stawkę bazową. Ustalając 
zastępczą stawkę bazową oraz nową formułę oprocentowania Bank weźmie pod uwagę 
spełnienie następujących kryteriów adekwatności: zgodność walut z dotychczasową stawką, 



odzwierciedlenie wartości pieniądza w czasie, powszechność stosowania na polskim rynku. 
Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami 
Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu, o istotnej zmianie lub ustaleniu zastępczej stawki 
bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firmy administratora.  
W przypadku braku możliwości ustalenia i stosowania zastępczej stawki bazowej, od następnego 
dnia roboczego po zaprzestaniu opracowywania stawki bazowej do dnia ustalenia zastępczej 
stawki bazowej, oprocentowanie wyliczane będzie na podstawie ostatniej dostępnej stawki 
bazowej. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące 
dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu o ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz 
ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firm.”  
Odpowiedź 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu dotyczącego klauzuli 
BMR.  
 
Pytanie 6: Doprecyzowanie zapisu ujętego w punkcie 5 Istotnych Postanowień do Umowy 
(załącznik nr 3 do SWZ): „(…) przy czym nie dopuszcza się zmiany postanowień umowy na 
bardziej niekorzystne dla Zamawiającego.” oraz czy waloryzacja wynagrodzenia z pkt. 4 tiret 
trzeci powyżej się do tego zalicza czy nie?  
Odpowiedź 6: Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający wprowadził do istotnych 
postanowień umowy klauzulę waloryzacyjną i nie uznaje jej za bardziej niekorzystną dla 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 7: Doprecyzowanie zapisu ujętego w punkcie 6 Istotnych Postanowień do Umowy 
(załącznik nr 3 do SWZ): „Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w 
trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej 
umowy”. Jakie rażące naruszenia ma Zamawiający na myśli?  
Odpowiedź 7: Przez rażące naruszenie Zamawiający uznaje np. utratę zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) lub inny dokument, na 
podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu 
niniejszego zamówienia, zgodnie z Prawem bankowym. 
  
 
Pytanie 8: Zmiany zabezpieczenia kredytu: wystawienie weksla własnego In blanco przez 
wystawcę – Gminę Jastarnia z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową.  
Wykreślenie zabezpieczenia w formie „oświadczenie o poddaniu się egzekucji”.  
Odpowiedź 8: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zabezpieczenia w formie 
„oświadczenie o poddaniu się egzekucji”. 
 
 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści SWZ oraz załącznika nr 3 do SWZ – Istotne 
postanowienia umowy. Aktualne dokumenty zostaną dołączone do wyjaśnień. Zamawiający 
udostępnia dokumenty na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia oraz 
na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl.  
 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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