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wYJASNTENIA DoryczAcE TREScI sPECYFTKAcJI rsrorNYcH waRUNKOw zAMowlEN.rA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dri,a 29 stycmia 2004 r'- Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164. poz. 1 163 z poin. zm) zamawial4cy
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Gdansku przesyla treSd zapl'tair i wyjaSnien

dotyczqcych treici specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postQpowanju
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na postawie art. 1l ust. 8 ustawy na dostawg i obsluge kafi
ptatniczych przedplaconych sluz4cych do rryplaty 6wiadczeir:
Pytanie 1:

Czy zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo(i realizowania wyplat we wszystkich
bankomatach na terenie calej Polski bezplatnie 2 nzy w miesi4cu? Rozrvi4zanie to umozliwi
uz)'tkownikom kart dokon)'wanie transakcji we \tszystkich bankach oraz agencjach
bankowych dysponuj4cych elekronicznymi terminalami platniczymi, czyli faktycznie polepszy

sytuacjQ uzytkownik6w, a tym samym Zamawiajqcego
Odpowiedi:

Wedlug warunk6w ptuetargu uiytkownik karty posiada nieograniczon4 moiliwoSd
wyplat w bankomatach banku macierzystego bez prowizji. Zamawiaj4cy nie wyraia
zgody na ograniczenie iloici yplat do dw6ch bezplatnych w miesi4cu.
Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaiqcy dopuszcza mozliwos6 zablokowania
transakcji got6wkowych i bezgot6wkowych za granic4 Polski oraz odst4pienia od pkt 43
z rozdzidu L W opinii banku zasadne jest, by pomoc publiczna skierowana do beneficjent6w
wspierala rozw6j lokalnego rynl'-u.
Odpowiedri:

Zamawiaj4cy rrryraia zgodp do zablokowania transakcji za g.anic4 Polski.
Blokowanie kart za granic4 nie jest obligatoryjne ze wzgl€du na swobodt
przemieszczania sie obywateli na t€relie UE.
Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzente, 2e zafiawiaj4cy dopuszcza mo2liwo3d dokon]'rvania zasileil
kart tylko przez zamawiaj4cego? Pragniemy podkresli6, ze znacznie ulatwi to
Zamawiaj4cemu kontfolQ nad wyplacanymi Swiadczeniami w oparciu o raporty z banku
dostarczane do Zamawiaj4cego w formie elektronicznej.
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Odpowiedz:'Beneficjenci 
pomocy spolecznej czpsto otEymuje iwiadczenia z innych 'r6del

na przyklJd: z Powiatowego UtzQdu Pracy, z ZUS, itp' w tei sytuacji-ze wzglQd6w

spot'ec"nych, w celu ogrrniczenia kolejek w urztdach potztowych oraz nie ponoszenia

aoaatmwycl koszt6; (kosztu orgtnizacji wyplat) z budietu miasta lub paiistw{

zasrdnym jest umoiliwienie dokonywania wplat na *:hli"-k- przez innych

Swiadczeniodawc6w zwaitylttrszy, ie lvoty Swiadczei z t6iznych ir6del sq stosunkowo

niewiellde,
Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, 2e
kaiy przez u4'tkownika tylko
telefoniczn4 obsluge klienta.

zamawiajqcy dopuszcza mozliwo36 sprawdzenie salda
w bankomatach oferuj4cych tak4 usfuge oraz przez

Odpowiedi:
iamawiaj4cy wymaga r6wniei zapewnienie moiliwoici sprawdzenia salda

w oddziale banku'
Pytanie 5:

Czy zwnawialqcy dopuszcza mo2liwo36 dokon)'wania zwrotow z kart jakie stracily

wa;noS6 na rachunek zamiwiaj4cego zakladajqc, 2e u2ykownik karty moze wyzerowai saldo

karty przed jej wygaSnigciem w agencjach bankowych?
Odpowied:i:

ioniewai Srodki przekazar,e w ramach realizacji Swiadczeri stajq siQ wlasnosci4

klienta pomocy spolecznej, zamawiaj4cy nie wyrlia zgody na zwrot na rachunek

zamawiaj4cego.
Pytani€ 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zafiawlajqcy dopuszcza mozliwo3i zaL:upu typowych kart

przedplaconych nie powi4zanych z rachunkiem bankowyrn' gdzie uzykownik nie jest stronq

w umowie inie otrzlanuje zestawieir z kart poniewaz karta nie posiada odrQbnego rachunku

bankowego. Pragniemy podkre3lii, ze takie rozwiqzanie wi4ze siQ z mme1sz]'rn

zaanga2&aniem beneflcjent6w Swiadczen (uz1'tkownikow ka't) w proces wydawania kart'

a tlan samym poprawia ich syuacjg, a co za tym idzie sltuacjQ zamawiajqcego'

Odpowiedi:
Zgodtie z warunkami przetargu zamawiaiqcy wymaga prowadzenia rachunkriw

bankowych dla kaidej karry.
Pytanie 7:
izy zamawial4cy dopuszcza mo2liwo6i dokoryrvada wszelkich cz'T rnoici tj Wystawianie

*niosku o wydanie karty w miejsce karty zastrzezonej, uszkodzonej, skradzionej itp

w imieniu uzltkownika za pomoc4 bankowolici elektronicznej banku wspolpracuj4cego

z oprogramowaniem do obslugi Swiadczei rodzinnych SR?
Odpowiedi:

igodnie z warunkami pnetargu w przypadku przyjpcia przez Wykonawce

obowi4zku wydawania kart w siedzibie banku zamawiaj4cy nie bgdzie wykonywal tych

crynnoici. i wariancie wydawania kart przez zamawiaj4cego dopuszcza sip taka

moiliwoSt.
Pytanie 8l
C-zy zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSi dokonania zwrotu Srodk6w z karty reklamowanej lub

utraconej tylko na nowa kanQ lub zwrotu na rachunek zamawiaj4cego?
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Odpowiedi:
W przypadku karty reklamowanej lub utraconej bpdzie moiliwoS. zwrotu Srodk6w

na nowe kartQ. Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na zwrot na sw6j rachunek
Pytanie 9:
C4 Zamavtiaj4cy dopuszcza mo2liwosi samodzielnej dystrybucji karty i Pinow, a jezeli nie,
to czy Zanawidl4cy dopuszcza mozliwoSd (za dodatkow4 oplata) wydanie przez bank kart
oraz kod6w PIN bezpo6rednio do uzl4kownik6w?
Odpowiedi:

Wz6r formularza ofertowego przewiduje moiliwosd tyboru wydawania kart przez
Wykonawct lub zamawiajlcego. Kryteria wyboru ofert przewiduj4 odpowiedni4
punktacje w zaleinosci od wybranej opcji. Zgodnie z siwz zarnawiaj4cy nie btdzie
ponosil dodatkowych oplat w przypadku wydawania kart wraz z kodami PIN przez
Wykonawce. Naleiry podkreSlid' ie zamewiajqcy poniesie za wydanie kaidej karty
w okresie obowiazywania umowy wyl4cznie jednorazow4 oplatt'
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, 2e zamawiajqcy dopuszcza mozliwoi6 (w prrypadku wdrozenie
przeplaconych kart PlatniczycQ podpisanie Umowy w treSci zgodnej z ustaw4
o Elektronicznych Instrumentach Platniczych oraz Regulacjami Oryantzacji Platnczq,
w kt6rej systemie wydane karty bQd4 rozliczane (np. Vsa). Pragniemy zauwazyi, 2e wydanie
i uz',tkowanie kart platniczych w Polsce (w t),m rowniez przedplaconych) musi byi
regulowane przez w/w regulacje.
Odpowiedi:

Talc

Tresi wyjainiei jest wi4z4ca dla wszystkich uczestnik6w postepowania.
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