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Dotyczy: zapytanie ofertowego na „Świadczenie usług bankowych polegających na 

obsłudze budżetu Gminy Pińczów oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego 

zaliczanych do sektora finansów publicznych”. 

 

W odpowiedzi na pytania Zamawiający wyjaśnia treść warunków zapytania : 

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie 

długu), które wynikają z: 

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym 

zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat 

zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot 

wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy); 

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym 

zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat 

(jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca 

okresu objętego planem); 

c) umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 

pozostającej do zapłaty w okresie prognozy); 

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte 

w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 - 10.5) lub 

w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich 

kwoty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, które wynikają z: 

• umów wsparcie udzielonych innym podmiotom, 

• plany wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, 

w tym zależnych do Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia 

takich dopłat, 

• umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

• inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 

ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej.  

2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) 

zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty 

finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający po 31.12.2020 roku nie zawierał umów kredytowych, pożyczek oraz 

obligacji.  



3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, 

ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub 

samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w 

regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za 

ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający reguluje terminowo swoje zobowiązania i nie posiada zaległości wobec US, 

ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji rządowych i samorządowych.  

4. Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Odpowiedź: 

W załączeniu przesyłamy link  ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 26 listopada 2021 r. 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/785691/Uchwa%C

5%82a-XXXIV_361_2021 

5. Prosimy o udostepnienie uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z 

załącznikami z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego. 

Odpowiedź: 

W załączeniu przesyłamy link  ostatniej zmiany Uchwały budżetowej  Uchwała nr 

XXXIV/360/2021 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 26 listopada 2021 r. 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/785665/Uchwa%C

5%82a-XXXIV_360_2021 

6. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu 

postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy 

ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł. 

Odpowiedź: 

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne wobec Zamawiającego. 

7. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. 

głównie wskutek COVID-19) spowodowaną: 

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub 

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% 

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadzał zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wskutek 

COVID-19, polegającej na zmniejszenie dochodów i zwiększeniu wydatków w stosunku 

do pierwotnej uchwały budżetowej. 



8. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 

przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej, gdy w pierwotnej uchwale budżetowej 

przewidziany był deficyt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewidywał w pierwotnej uchwale budżetowej na 2021r. deficytu. 

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek 

Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu 

oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek 

Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego 

kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.  

10. Prosimy o potwierdzenie, że planowana kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie 

obsługi nie przekroczy 2 000 000 zł. 

Odpowiedź: 

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym jest corocznie określana w uchwale 

budżetowej na konkretny rok budżetowy. W 2022 roku jest to kwota 2 000 000,00 zł. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że oferta może być przygotowana na formularzu Banku z 

uwzględnieniem kryteriów Zapytania ofertowego lub prosimy o zamieszczenie na BIP 

formularza przygotowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby oferta była przygotowana na formularzu Banku. 

12. Prosimy o wyrażenie zgody, aby Zamawiający dopuszczał możliwość wykonania obsługi w 

zakresie terminali POS przez podwykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania obsługi w zakresie terminali POS przez 

podwykonawcę. 

13. Prosimy o podanie planowanej ilości terminali w trakcie obsługi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający obecnie korzysta z terminali innych usługodawców, a w przyszłości możliwe 

jest przeniesienie tych usług. 

14. Prosimy o wyrażenie zgody, aby składania reklamacji i ich rozpatrywanie przez Bank 

dokonywane było droga mailową na skrzynkę wskazanego pracownika. 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby składanie reklamacji i ich rozpatrywanie przez bank 

dokonywane były drogą mailową na skrzynkę wskazanego pracownika. 

15. Prosimy o wyrażenie zgody. aby realizacja poleceń przelewów krajowych składanych 

papierowo była dostępna tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby realizacja poleceń przelewów krajowych składanych 

papierowo była dostępna tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. 

16. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia ze względu na to, iż usługi 

są objęte podatkiem VAT.  

„Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie zawartej kompleksowej umowy na 

obsługę Gminy, Bank będzie pobierał opłatę ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca 

za dany miesiąc, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy ta w ostatnim dniu roboczym 

danego miesiąca”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia, 

zgodnie z propozycją wyżej wskazaną.  

17. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem świadczenie usługi 

przechowywania depozytów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla określenie ,,przechowywanie depozytów” z świadczenia innych 

usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków. 
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