
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

                                                                                                     Tarnowskie Góry, dnia 05.07.2022r. 
AZ.272.4.15.2022 

 
Wykonawcy 
 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie bankowej 
obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów 
powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 – 2026  
 
W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – 
Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września  
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), udzielam 
następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający akceptuje zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu? 
Odp.  
Zamawiający akceptuje zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie weksla in blanco  
wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. 
 
Pytanie 2:  
dot. pkt 15 OPZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych 
własnych i osób trzecich w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju  
lub w Oddziale Banku? 
Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych otwartych własnych i osób 
trzecich w walucie PLN w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju lub w Oddziale Banku. 
Zamawiający podtrzymuje jednak obowiązek określony w pkt 15 OPZ dotyczący zapewnienia obsługi 
gotówkowej Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii – oddziale) na terenie miasta Tarnowskie 
Góry. 
 
Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą nie ulegają zmianie. 
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