
Wałbrzych, dnia 28.11.2013r. 

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.  

 
„Świadczenie usług bankowych wraz z 
uruchomieniem kredytu obrotowego 

odnawialnego w rachunku  
bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.” 

 
 

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od wykonawców, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

W zakresie części dotyczącej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację Rozdziału III ust. 2 pkt 1 

ppkt h) SIWZ oraz Rozdziału III ust. 2 pkt 1.1 ppkt. i) na następujący: 

h) obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie w co najmniej jednym oddziale Wykonawcy 

lub placówce podmiotu współpracującego na terenie Wałbrzycha wpłat z tytułu usług 

świadczonych przez WZWiK? 

Uzasadnienie: Niektórzy potencjalni Wykonawcy posiadają na terenie Wałbrzycha kilka 

oddziałów, z czego nie wszystkie prowadzą obsługę gotówkową. Natomiast Wykonawcy 

posiadający np. jeden oddział prowadzący obsługę gotówkową spełniają kryteria 

zamówienia. Ponadto Wykonawcy mogą udostępnić również możliwość wpłat w 

placówkach podmiotów współpracujących. W związku z powyższym zmiana w/w zapisu 

SIWZ pozwoli na zwiększenie grupy potencjalnych Wykonawców. 

Pytanie 2: W nawiązaniu do Rozdziału III ust. 2 pkt 1.1 ppkt. i) SIWZ prosimy o podanie 

średniej rocznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby 

fizyczne w oddziałach Banku. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający zaakceptuje zamiast możliwości wydawania blankietów 

czekowych udostępnienie przez Bank systemu wypłat elektronicznych w ramach usługi 

bankowości elektronicznej, który zapewnia analogiczną funkcjonalność (możliwość 

upoważnienia danej osoby do wypłaty gotówki we wskazanym lub dowolnym oddziale 

Wykonawcy)? 

 
W zakresie części dotyczącej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji: 

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację Rozdziału III ust. 2 pkt 1 

ppkt g) SIWZ oraz Rozdziału III ust. 2 pkt. 1.2 ppkt f) na następujący: 

g) obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie w co najmniej jednym oddziale Wykonawcy 

lub placówce podmiotu współpracującego na terenie Wałbrzycha wpłat z tytułu usług 

świadczonych przez WZWiK? 

Pytanie 5: W nawiązaniu do Rozdziału III ust. 2 pkt 1.2 ppkt f) SIWZ prosimy o podanie 

średniej rocznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby 

fizyczne w oddziałach Banku. 



Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego 

zabezpieczenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w postaci 

poręczenia cywilnego udzielonego przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji? 

 
W zakresie kryteriów oceny ofert: 

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zapewnienie przez Wykonawcę 

możliwości obsługi wpłat gotówkowych w placówkach podmiotu współpracującego na 

terenie 12 gmin objętych działalnością Zamawiającego uznane zostało za równoznaczne 

z posiadaniem punktu kasowego w rozumieniu Kryterium III Rozdziału XIV SIWZ? 

 

Prosimy również o udostępnienie dodatkowego dokumentu w postaci tekstu jednolitego 

Umowy Spółki Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

W związku z faktem, iż odpowiedź na powyższe pytania istotnie wpływa na warunki, 

jakie Wykonawcy będą mogli zaproponować w ofercie wnioskujemy o wydłużenie 

terminu składania ofert do 6.12.2013r. 
 
Pytania do WZWiK: 

Pytanie 1: Co jest przyczyną spadku ilości sprzedanej wody (spadek o 9% 2012/2011) i 

odprowadzonych ścieków (spadek o 24% 2012/2011)? 

Pytanie 2: Z czego wynika spadek wydatków bieżących o 8,7 MPLN 2014/2013 

zakładany w Wieloletniej Prognozie Finansowej? 

Pytania do WPWiK: 
Pytanie 1: Jakie były główne składowe usług obcych WPWiK w 2011r.? 

Pytanie 2: Proszę wymienić 3 głównych dostawców WPWiK i podać stosowne terminy 

płatności wobec nich. 

Pytanie 3: Czy WPWiK wpłaciło w 2013r. dywidendę na rzecz WZWiK, ewentualnie czy 

taka wypłata jest przewidziana na ten rok? 

 
Odpowiedź Zamawiającego na wszystkie pytania: W nawiązaniu do ust. VIII pkt. 4 

ppkt. 3) SIWZ informujemy, że zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień na 

powyższe zapytania. 


