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ODPOwIEDZnT2
na zapytrnia a sprrwie SIWZ

Upżejmie infomujemy' iź w d[]u 20||.l|.25 do zlmawiającego v!łyne|a prośba
o wi.śńi.nie apisu specyfiklcji is(ohych warunkórv zmówlenia. w postępowaniu
prorvldzonym n' podslawić pzepisół uslłwy z dni' 29 Śycaia 2004 roku PEwo Z.nósicń
Plblicaych (Dz. lJ' 2 2010 r N. l|]. Poz ?59. f Ńźn. zm') w lrybie przd.rg

Udqgi b.nkos. n. Źscz Al.d.mii sztuk PĘtntĆh {' (fuosict.h.

Trcść wspomtritn.j pmśbt j€.t 's|fPujłci :

l' Posimy o polwierdzenje. żc zamłNi.jąśy w''ażz zgodę n' podr'igiie f vńEnynl

w}łonavcą doda&owych unów p'oduklos'ych łym.ganych łewnęlŹnFi procedlmi

bańku o@ zapigmi ust.w chÓciażby uśawą z dni' 12 wżcśnia 2002. o elekfunic2n'ch

instrumentach platniczych c2y l.ż Uśołq Pnwo Ban}owe' Postanowicnia \w' Uńów.
( np. na kańy platnicre. ochunku bańkowelo itP,) Ędą żgodne ze specylikacją lslÓti'ch

w.runków zmówienja omz o|cńą' Ćzy wobcc !ów'żsrgo łykÓnawca nusi falączyć do

otćńy tylło wzór uńowy Bnovej z8onde z punklcm ]'l slwz Ćfy latże wzory
po\^/egó|n\c| nós podułlow}ch nn' Ń |anyrlJtn'śue

2, Prcsimy o potvierdzenie. żc zmawj'lą.y w'1na8! k!ń plahicfych dcb.loŃlch'

]. PGiny o dopm'2owł.ic ilu uź'lko$nitóv Wfie koż'sla|o z s'stemu banłÓwości

Aql



4' czy spŹal komputerow! zama*ia]ąccBo. ńa kńryfu zaiNblowany foslanie system

bantosości eleklmnicznej spe|nio Daslępuiące wymagania ]

a) PMesor Prccesor rakowany zcsarem L() GHz

b) Pamięó opeEcyjna (RĄM) l GBlub wi$e.j

s) Java SUN Wenja l.6.0lub nowsza

h) obsluga dokunenlów PDF pfugńń Adobe Reader 8'0 lub nowszy,

5' Dotyczy pun|t 3'l'7' slwz : Ma]ąc ńa uw'dzc zasady udzielania zamówień okreś|onc

m'in' ań, 7 usl' l uslavy Prawo zańówień publicznych oraz p@pis ań' 13| uŚ' l' i 2' lej

Ntarvy. wnÓsiny o usunięcie wymogu posiadania oddfia|ów wykonawcy w sosnÓw.u.

zabuu. Gliwicacn' Tych.ch i M}słowicach' bądź o podanie faktycznego uasadnicnia dla

ó' P.osiny o rvyTażenie z8ody aby sy*onanic pŹedniÓtu fmówienia w zak.csic punltu

]'|,7 (opń pżedńiotu amówjenia) moglo odbT!ó się ł puŃlach prowadzÓnych pŹez

rvyspNjal'zowrńcgo pÓdwykońavcę zgodnie z us|awą Prawo Bańkoivc' NybnnegÓ pzez

wykonawca. zaktóregÓ dŹiałmla pelną Ódlowiedzia|ność ponosilby Bank lub w placóvkach

Pffay Pohkiej. którc są zlokalizoNauc Ne wszystkich wsłaanych w srwz niastach'

opigne .ozwiąanie podnicsic tonkurcncy]ność' a więc atnkĆyjność ofen oEz noże

Ęlynqć na połiększenie glona ofeEntów. jedn@zcśnic zpcvn] jakość uslugi zgodnie

z slwz o@ w'lelni wszyŚlkie Grekiwania u amawiająccgo'

! )KJndg ' J f i c fnd 'mon i ' o robs lugu j . (V^urc |haeq  m/dze| .7 Ó s '  In2a\ -5R '  | fue i  o |o |

d) woln€ niejscc na dyskD Nard}m pÓł'zej 250 MB

e) syśem opcmcyjny windows 9x lub nołszy

n Pzed|adal|. inlemc|osa jrlcmcl I tporclw weFJI b0 ubńÓsv)

1' czy zama*iający v}mag' wiąźąccj dccyzji krcdyo{ej w zakesie olłarcia linii

krcdylowcj w ńchuńku bieżąc)m do naksymalnej vysokości 500 000.00 PLN
jeś|i tak. ł diązku z wyma€a.yn pmccscl! occny Lftdy1Ów.j tŹcz Bank] pfuŚimy

l--24,



o przeslmie peln)rcb danych finanso*'ych Akadenii na końcc rcl'u 2009, 2010 i akfualne

spń*ofdŃie a lll k{'20I lr'

8' Ze łfględD ńa krótki okres od ukafania się ogłoszenia pzetargo*'eeo do dnń s|ł'dnia

oEń. złTacm' się z prcśbąo s}dluienie leminu slładŃia o|efi do 05 efudnia 20l1r' Ta!

kjó&i lemin na zlożenie o.en} uniehÓ2lnvia lm dokładną malize dolamcnlacji i uetelną

kalku|ację oceny o|eń. w dniu dzisiejszyń $fslaliśńy do Państwa p'leia przelargowe'

któE mają znaczenie d|a oslalcczńe-lo |sfahu Óteny, w zł'iązku 2 pos!ższ)t N cclu

z{'Ększenia konku@ciności sk|adauyclr o|eń popuez po$'ięksfenie 8rcna of €rentów

prosiny o $ldluzcnic lcminu na złożenie ofeńy.

stanoaisko (IT.jaśni€ni.) zlnlwiljąccgo N pr.dniotowej kse,iiiFst nNrępujące:

Ad l' zmawiając! wyraza zgodę na podpisanie z Ę'bEn)nr wl'konawcą doda&o*}ch

unóN plodukloĘch łl'maganych ]ve$nęlrAyni llocedBani banku ÓIŹ zapis.mi uslaw

Praso BaŃowe. cfy uśa$1o elekloni.7nrh insLrune.laĆh pIahiĆftĆb. jeśli będą zgodne

ze sI\\Z ofu ol.ettą i zostMą zapisańc \r umowic nmowej' Dodatkowe uno$} nie nogą

^iększyć ceny obsłUgi banko wej. ,aofe to\rmej w zlożoncj olclc'c

^d 2' fma*'iający s1naga udoslęPnienia dla upoważnionyclr osób kan linrowycb fa

ponrocą łló!-ch nrożna będzie dokonysać tes'rrĆji befgÓlółkÓwyĆh np' zplala 2a trs'ary

i Uslu€i s Punklach handlo\o.uslugo$lch ł}'osaŹonych Ń użądzfuie elekfoniczńe

umoż|i*iające dokoneje |JrsrlĆjipłalńiczyĆh pŹy pÓnocy kaity' zdviłfuia lnnsarcj i na

od|cglość np' zmó{icnic telelbnicae. pocztowe' pŹez sieó nxcnrelową oru ulnslkcji

gÓtólvko\ych li, sfplata eotórvki a ban*omatach, a także w puklach uslugowo

hódlo\lĆh $y.Ós'Ónycn ł uźądzenic eleklronicae możliwiające dokonmie EmMkcji

Ad r  ^n|o1)  / ]mJs 'a]ącego/bJnkn( . . .1e|C\|  o r ' ' 7TJhę&ieLo '4 .b| . '  | 'śoh

Ad .1. zdałiający posiada spĘęt Śpelnia]ąc' \rTmienionc \rTmagmla,

Ad 5' wynrós posiadanja oddfialó{ \\'tkonasĆy w wynicniÓnych w pkt 3.l.7 slwz

niastach Zanawiający uzaadiia 'yń' ż.e są to ni.jsca fmics7kania pnco\mików

Zamarłiającego pobieiających za|icz|ti { walulacb kJajosrclr i zagrmjcmych m Potrzcby
ddcgacji lub zakupoN siużbo{ych. lub zasileni! k6y, ]ub pobldnia wynagrodzeń orŹ

r.ąź,Ą d/



pB.oMiłó*' tdzlsŁjąryĆh Z Śłużbo\ych tań p|.hicz}th. czy por'ifinych pucz

śudmtów śylE*liós *f|uolrch' cas Ealiucji d'spoŹycji zamwiają.c8o dołtzą.ćj

Ędaly lotówki $ PLN lub s innej $a]rci. popŹez elehrcnicay sysleń d|! wskdanej
o$był o<tdfia|e wykonawcyjest klólszy.l c!l.l'anskcla bezpieczna. Rółnicż bio.ąc po<l

ułlga wzB|ęd y Ćkononicme powo luj ąc sję m.ń' 44.us|' ] UŚawyofinlnsch pub|iczny.h

z dnia 27 sicĘnia 2009 r' (Dz' U' Nr |57. poz' |240). zamaviaJą.y nic posildl kasy
*5|u'owcJ orŹ śbdkóN D jej ul*'oŹenjc i zabczpieczmie'

Ad ó, odpoNicdż na ap',lfuie z.mawiający ańi.ś.il v piśmie z dnia 29Jl.20|lL -

odposlcdź nr ap}r.'i. s spnłie s|lvz Ad | ż.

Ad 7' z.mawiający nie lvynaga wiąząccj dc.'zji krcd'1owej. l*z uwzględniĆńia kogtós
obslugi Echunłu kredlowego w cenic' Dok!ńeniy niezbędne do awarci! umowy
ked',lowej bstaną pfedstavion€ wykonałcy wybEnenu N niniejsz}m poslępowaniu'

Ad ll' Tcmin Śkladnia ofen został pucdlużony pisn.n Ź dńia 25 l l 20l lr' rDwiadomiĆn'c
Ó fnia.ach slwz oż hidy w o8łoszen.u do 5 grud.i..

lńfomujcńy. żc zBodnie z łyno8i.o ln. 38 uŚ' 2 uŚaq, sta.ołiŚkÓ zam.wiljąc.8o
zoslalo torsl'ne do wgys&ich wyl@nascóv. któ'}m pŹekmÓ slwz i zańi$rzono na
stoni. ińlcmclowcj zamawiające8Ó'

6V


