
Rymanów 12.08.2009 r.
RF.341/1/2009

Wyjaśnienie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na

„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 
roku do 6 września 2012 roku”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U. Z 2007 roku Nr 223 , poz. 1655 z późn.zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.08.2009 roku 
jeden z Wykonawców zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy 
Rymanów w okresie od 6 września 2009 do 6 września 2012 roku", nr sprawy RF. 341/1/2009 
zwracam się z uprzejmą o wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
szczególności związanych z ilością operacji, realizowanych przez Gminę oraz jednostki 
pomocnicze:

1) łączna liczba rachunków bankowych prowadzonych dla Gminy,
2) średni osad środków pieniężnych (szacunkowo) na rachunkach 
3) ilość systemów bankowości elektronicznej,
4) średnia ilość przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 

(miesięcznie, szacunkowo),
5) średnia ilość realizowanych czeków bankowych (miesięcznie)
6) średnia kwota i ilość zakładanych lokat terminowych
7) średnia ilość wypłat gotówkowych oraz wartość jednej transakcji, (miesięcznie)
8) średnia ilość wpłat gotówkowych oraz wartość jednej transakcji, (miesięcznie)
9) średnia ilość wypłacanych zasiłków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     (miesięcznie),
10) kwota kredytu w rachunku bieżącym, jaką Gmina przewiduje zaciągnąć, w trakcie 

obowiązywania umowy.

W związku z powyższym informuję:

1)łączna liczba rachunków bankowych prowadzonych dla gminy  -42
2)średni osad środków pieniężnych(szacunkowo) na rachunkach -2.500 000,00 zł.
3)ilość systemów bankowości elektronicznej -4
4)średnia ilość przelewów miesięcznie -2.800
5)średnia ilość realizowanych czeków miesięcznie- 24
6)średnia kwota i ilość zakładanych lokat terminowych- w 2008 roku i poprzednich lokaty 
terminowe nie były zakładane
7)średnia ilość wypłat gotówkowych oraz wartość jednej transakcji-39 -ok.4.000 zł.
8)średnia ilość wpłat gotówkowych -40-ok.3.500 zł.
9)średnia ilość wypłacanych zasiłków przez GOPS – 2.586
10)kwota kredytu w rachunku bieżącym- nie możemy określić wielkości i terminu kredytu, na 
każdy rok budżetowy ustalana jest w uchwale budżetowej wielkość kredytu krótkoterminowego( w 
danym roku zaciągnięty i spłacany)Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy do zaciągnięcia 
zobowiązania do kwoty 1.000 000,00 zł rocznie.


