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n. z5p)tr.ia w !p.awi. SIWZ

UpŹcjni. infmujfuy' iż w dniu 2o| l.l |.24 do z.fuwiljąc.go BTtyĘb pBśby
o q'Ń.ieniĆ apisu 3p.cyfireji istotnych !e@tów eówi€nią ł po9lępowaiu

Prorva'Jzonyn n. pod$aM. pŁĆphów ustawy f d a 29 stycfńia 2oo4 rclo lEwo Zfuówcń
Plblicmych (Dz' U' 2 2010 r N' ||'3' poż, 759, z póź'' n.) w Ębie pn.l.Ę

Usfugi b.ókoł. !! Ź.e A}qdcDn szfuł P|ękryc! ł Kttovi..ct'

Ttść wsponnimej pmśbyje$ Etępująca :

l PrGjny o podmj. pżsid'a'eego śr.dni.go nidięcaćgo $|da ń. wsz}ś&jch
lachu'tach bMłoqych w 20l2 i o@ kolejny.h |at.ch trseia zmówi€nia'

2'czy zmawi'jący spodzicw śię w oltic obs|ugi jatichś elcżą.ych *pb!ów z ł{du
Ea]izo\@ych inw.sl'tji |ub doteji' Jeśli bł to pcimy Ó podui. *vor'

]' Do ilu niejŚc po PŹainłu MIcży podać oPrcśenlowic !.chuńtów-

4.wg jatiego indeksu Powinno być ul'lone bj.@ opt@nlowi. fuhultów.
c4 dopec7ei€ Paóśt$o opfcmloN&i. @hultów w8 iadĆksu wlBID oN'
Jeśli la]. lo f L1ótgo dnia ma być blana si!łka pol.z.bM do łllicz.nis sasokości

dieę zpiŚów slwz w z.łGi. oproftnbwja aburt!. al.
apiŚ to: oprcc.Ótowje Bchunków wg eiemj slopy p@dntoEj
lnde|Ś wlBlDoN fdn' ' ' ' '-l- n1M bdnkuwsysokosc|'

sy$ń PrFub|ho o Dabmp



ó, Plosiny o Ędhżenje 1eminu {'drożeńia systenu banłowości elettronicżnej ż ] dńi dÓ 7

7'Prcsiny Ó wydlużenic lcminu skladeia o|en do 2 gndnia'

Jest lo not'Nowee koDiecmością puepfurvadzenja w Banlu niczbędn)ch do zlożenia

8' Prosimy o podanie przeciętnej liczby końtrahentólv i ska]i opsmji *' tmcb syslcmu

slużącc8o do rczpoznawia platnośĆi w micsiącu, dokon}awych na rzecz zmawiającego

9 J'!a jest pŹeciętra liczba i średnia k{ola NpI i {}pl gotó$kol9ch Ealizowanych

pŹez ZmaBiająccgo w miesiącu'

l0 Doprccyzoł'eie infomcji jakie kos,ty porvinna żwieńć ryczaltowa oplala micsieczna'

czy koszt}' związane z obslu!ą kedi'lu w rachDku biezącyl. po\ńmy być IóMież zaNane

w oplacie r}czahowej. czy krĆdyt w rmnuiku bieżącyn bqdzic Pżedmiolenr odĘbnej

l l ' czy istniej€ mozhvośó imej fomry pu ccho*P'mia vdÓści rV Śkdbcu np' kaetki'

12' czy fd.rviający dopuszcz możlnrość rcalizacji fmrówienia s'fakesie obsIugi Ęłat
i \Tlal golóskowych pŹez podsfkonaNcę' w miaŚach *}miedon)3h w punkcie ].]'7

swIZ operacje gotówkowc byryby $Tkonyqre pop@z placówki pocztotvc'

l],slosoMiedozaPisórvsIWzpkl3.]']ppkt'l4.lrosinyopotwierdfenie.cf}fapisytenie

dotyczą złożonych dyspozycji ł fałiesie iozliczcń agreicaych'

14. MożlivÓść !ryszu]dwóia bfukós po kod&h swIFT lub BIc jesl udostępnida ń'iń'

prcz ońcjalny setris int€rnetoPy swlFT' P@simy o iÓrÓńację czy Zmalviający nadal

uÓaje wlhóg doŚtrczcnia takiej \ł,yszukiwdki a k4lycay (i, u)'nagany i niczbedny do

spclnienia *'arutó*' s1wz) czy leż dopuzcza noż|iwość rczygnacj' z lego Ęmo!u'

wiele sysGńów banłowości e|cktonicz.ej nje posiada taiich \łTszuki\€rek' *jęc

be7Ęględne Utzynmie tałi€go v-wmogu mogłoby w znacfąclh slopniu oEi&icać

roŃuencję. !odc^ gdy . ja]r się *Tdaje . powyższa f!ńkcjońalność syst€N e .bMko{ości

nic jest kD'lyczna dl' prowa.lzenia spraNIej p6cy pŹez dfiały '

s'vl-.4"t



15. czy !v 2wiqzku z w}mogiem dot, oproccńlowoia śrcdkóŃ (oproc€ńtowańi. śiod*ów ńie

ni^ze niż rv dniu zlo]żenia o.ed' pżef c.ly okBs mosT) zmawiający rvyr.ża z8odę m

aprÓpÓnÓ\ani.slalejsloptproccntorrej'

sl'.o{is|o(* ..ni.!i!)ztótvirj{ccgoapĘ.dDioloa.j k*śrii jBt

 d 2' Z.mlNiłqcy co roku sklada Mioski o dofi.mo]mie różlych inwes|ycji do MKiDN'

T)T sm)ń sródzi.q'my się (!ie naly pcstości ) czy \Tioski zosbną u*zg|ędnione

Ad 3. op@c.ńlosric '&hunku na]eł podać do dsóch bi.jsc po pŹ*iŃu.

Ad l' Prcwid'sme średnioniesięche saldo m wszyslkicb ńchun}ach

Ęnosić 900 000.00 PLN a n! rachunkach w EUR ló000'00EUR'

Ad 4' fmlwinjĄreBo int€rcsuje opoccnlos'uic nchuntów beko"$h a nic sposóbjeco

Ad 5 7źna$i'jqcy nic 1v]taża zgody na Źńi!ńę apisó*'slwz w załrcsic oprocentoweia

Ad ó' ź.€msvhjqcy Ń}Eż! zaodę m N'dl!ż.nil lcmilu wdrożcnia sysrcnu bołoqości

elektrcniczncj z I naTdniroboczych.

Ad 7. Tcnnin sk|'dbiaofed Dstal przcdlużońy pisńen zdnia 25,ll'20lIr' powildomienie

o zmianóch s|wZ o@ zmi&y wocloMeniu do 5 grudlit.

Ad 8, Puc\idy\aa pŹecięl'a Diesięca. ilość ra.gtcji oflicanych N.@ch

e|cłloniczń.go s!3lcmu beloNego do ozpoaa*dia zld.mgo odzju p|ot.ości \rTosić

Wzi. ok. 2]0 szfuk' Podobnic pucwid)a@ jcsl liczba kontEhc ó\r'

zma$idąc' falladą ź! p6iętńjĆ j.den konuahe.t ńieŚięcaie dokom jĆdncj opĆńcji

Ad 9' w okresie ostatdch ]2 micsięcy nie \1slą]ily vll.ty lotówkost'
Średnia ilość wyPlut zo osratnje ]2 niesięc' Ęnosi ó/I2.

Ad I0' KosŹl' obslugi kEd}tu w r4hunku biĆżącyn wimy zoslać ut8lędńione q cćnie'

Nie doqct to odslek od kJed}'tu' zmawhjący N1Eżs z8odę la podpisanic z \'bfu)m

Ękona\Cą dodato$Tch mórY diędz! innFi dot}tząc'ch łr€d)1u \t @huŃ! bićżtlm.

jeśli \l'magają tcso s€nTęEae prc.duq bdku o@ apisy 6tas' PE$! BatllÓsc. cf!

a*,,A
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Bli\\y o elehbnica}ch ińsEMe &h p|amic2ych' j.śli będą feodDć rc slvz o@ ofcńą

i zoŚoą u pisee w Mo$ie teołtj' Dodalto$€ uovy n'c mogą ̂ ięłsze c.ny ob6|ugi

bankovcj' aofclosm€j } zloŹon€j o|crcic'

Ad l l' wyńialy skr}'lki sejfoMj nie mo!4 być mniejsze niż wskaae w pkl. ].3.l lpkt 5

slwz'' ('') .,ldosĘpnienie Ślc}*i *j|owej Gcho{ka) o *'miaBch, co najnniej 37cm x24
cn x l3.5 cń w oddzia]€ hanlu wykonawcy n! tercnie Mi6!a K'tÓwiĆe pżef olr.s lNńia

Ad 12. zanaNiający doluzca mo']isość Galieji mó{ienia tr'ztEsie splal i q1plat

gotósko$}ch prcz pod$ltolastę j.dBk nBzą one dolyczyć n'Miei wplat i s1plat

sllltoslch n.in. v EUR i USD

Ad 13' zapis Pk 33.l ppkr 14 slwz dÓtyczy dyspozycji tv PLN. w szcz.gólności
pfulc*l w}kon)łvee po Bodzinie l9{tq dolyczące pŹeleM ś!odkó$'z łonla
podsbło$lgo na konto d&ego pojekru (w tyń Śmym baŃu) powimy zośać ptyjęlc n!
konlo prjeklu, lak by można od razu w lyn smym czaie dołoń!ć przc|cM np'

vyna8od4ń z lon1a prcjckN'

Ad 14. zoawiający €elem Eplałnieńia sqoj€.j Ptlcy pozośaje pzy *]'mo8u *}szukiwia

zgodoj. z płt ].3J ppkl3 slwz

Ad | 5' zma$iająpy de syźża Źgody na aprcpofuMie st.l.j stoPy PrrentoŃj-

bfomujem', żl Źgodnie 2 *!mo8ien an' 38 Bt' 2 ustlsT. ŚtanowiŚko zńa*'iljącego

zoslolo @zeslm€ do wszystkich wykonawśów, którym prckaao slwz i amicszczone na

śrcnic inlemgrowej f ma*'iającc8o'
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