Sad Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

Świdnica, dnia 17.07.2020r.

Nr 2/2020
Do uczestników postępowania

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Dotyczy: Wykonanie usługi prowadzenia zastępczej obsługi kasowej w budynku
Sądu Rejonowego w Świdnicy ul. Okulickiego 2-4
Zamawiający- Sąd Rejonowy w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4; 58-100
Świdnica informuje, że uczestnik postępowania zwrócił się z następującymi pytaniami:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzanie zastępczej obsługi kasowej przez
wykonawcę we własnym punkcie/urzędzie pocztowym, zlokalizowanych na terenie
miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, w godzinach pracy
punktu/urzędu pocztowego wykonawcy ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie obsługi kasowej przez wykonawcę we
własnym punkcie/ urzędzie pocztowym

Pytanie nr 2
W Zapytaniu ofertowym Zamawiający postawił wymóg posiadania przez wykonawcę
określonych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie realizacji zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem, tj. posiadanie zezwolenia wydanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego („KNF") na świadczenie usług przekazu pieniężnego.
Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie w przypadku innych instytucji, uprawnionych
na podstawie odrębnych przepisów - w miejsce zezwolenia wydanego przez KNF posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych,
wydane przez Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w przypadku innych instytucji posiadanie innych dokumentów
na podstawie odrębnych przepisów.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania przez wykonawcę w Punkcie
Obsługi Kasowe] również innych wpłat oraz wypłat niż wymienione w Zapytaniu
ofertowym, jeżeli nie wpłyną one na czas obsługi osób realizujących wpłaty/wypłaty na
rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania przez wykonawcę w Puncie
Obsługi Kasowej wpłat i wypłat innych niż wymienione w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza ofertowego w taki sposób, aby
wykonawca mógł dokonać wyceny w zakresie ceny jednostkowej dla jednej wpłaty i
wypłaty gotówkowej?
Tym samym czy Zamawiający dopuszcza aby należność za usługę wyliczana była na
podstawie ilości dokonanych wpłat oraz wypłat?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji formularza ofertowego.

