
Węgry, 21 lutego 2020roku
Znak sprawy: 1.ZO.271.2020

Zamawiający: 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 
Adres do korespondencji: 
ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina 
tel. 71 31 65 116

Odpowiedź na zapytanie

W dniu  20 lutego 2020 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
wpłynęło zapytanie na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby obsługę wpłat gotówkowych, oprócz placówki bankowej,
dodatkowo obsługiwały placówki Poczty Polskiej?
TAK

2. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez GZGK   i osoby trzecie
wpłat gotówkowych?

18 wpłat w 2019 roku, w tym 1 wpłata własna – zwrot pogotowia kasowego, średnia wartość
89,31 PLN

3. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez GZGK i osoby trzecie
wypłat gotówkowych?
23 wypłaty gotówkowych własnych, średnia wartość ok 4.191,66 PLN

4. Czy  Zamawiający dopuszcza  obsługę wpłat  gotówkowych na rachunek Gminy  i  jednostek
podległych  poprzez wpłatomat?
TAK

5. Jaka jest wysokość średniomiesięcznego salda w PLN na rachunkach Zakładu?
Średniomiesięczna wartość salda wyniosła 100.164,32 PLN 



6. Jakie jest średniomiesięczne   saldo zakładanych przez Zakład lokat terminowych w walucie
PLN ?
Brak lokat terminowych 

7. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) poleceń zapłaty?
5

8. Jaki jest średniomiesięczny wolumen dotyczący poleceń zapłaty?
110,27 PLN 

9. Prosimy o przesłanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 oraz danych finansowych
za 4Q2019.
W odpowiedzi na zapytanie zostaną przesłane sprawozdania za 2019 rok. 

10. Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  aby  każdorazowo  w  lokowaniu  nadwyżki  Zamawiający
zgłaszał się w pierwszej kolejności do Wykonawcy o podanie oprocentowania i lokował środki
z  uwzględnieniem  zasad  rynkowych.  Pierwszeństwo  ma  bank  oferujący  wyższe
oprocentowanie.
TAK

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie standardowych wzorów umów stosowanych
w Banku Wykonawcy?
Tak, przy założeniu że strona zostanie zgodnie z treścią zapytania. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza,  aby dyspozycje dotyczące zerowania sald i  przekazywanie na
wskazany w dyspozycji rachunek były dostarczane do wykonawcy 7dni wcześniej?
TAK
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