
 

 

 
Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

z dialogu technicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa bankowa 

 

Dialog techniczny został przeprowadzony w oparciu o przepisy art. 31a – 31c ustawy Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./. 

 

Rozpoczęcie dialogu nastąpiło poprzez opublikowanie informacji o dialogu wraz z regulaminem w dniu 

09.03.2018 r. na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa pod adresem www.ilot.edu.pl. 

Termin składania wniosków wyznaczony został na dzień 15.03.2018 r. do godziny 12:00. Wnioski o 

dopuszczenie do udziału w dialogu złożyły następujące podmioty:  

 

1) Alior Bank S.A., Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

2) BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; 

3) Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa; 

4) Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa; 

5) ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; 

6) mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa; 

7) Bank Millenium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; 

8) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa; 

9) Bank Zachodni WBK S.A., ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław. 

 

Warunki udziału w dialogu zostały spełnione przez ww. podmioty wnioskujące o udział w nim, w 

następstwie czego w wyznaczonym terminie przeprowadzono dialog techniczny. 

Mając na uwadze to, że w toku dialogu, podmioty uczestniczące w dialogu mogą otrzymywać od 
Instytutu Lotnictwa informacje o charakterze poufnym, a także Instytut Lotnictwa może otrzymywać 

od podmiotów uczestniczących w dialogu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. t.j. z 2018 r., poz. 419), Instytut podpisał z uczestnikami dialogu umowy o zachowaniu poufności, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o dialogu technicznym.  

 

Harmonogram spotkań oraz osoby uczestniczące w dialogu technicznym: 

W dniu 09.04.2018 r. w godzinach 09:30-11:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą mBank 

S.A.  

W dniu 09.04.2018 r. w godzinach 11:00-12:30 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą Bank 

Pekao S.A.  

W dniu 10.04.2018 r. w godzinach 09:30-11:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą BGŻ BNP 

Paribas S.A.  

W dniu 10.04.2018 r. w godzinach 11:00-12:30 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą Bank 

Millenium S.A.  

W dniu 10.04.2018 r. w godzinach 12:30-14:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą Bank 

Zachodni WBK S.A.  



 

 

 
W dniu 12.04.2018 r. w godzinach 09:30-11:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą ING 

Bank Śląski S.A.  

W dniu 12.04.2018 r. w godzinach 11:00-12:30 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą PKO BP 

S.A.  

W dniu 12.04.2018 r. w godzinach 12:30-14:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą Bank 

Handlowy w Warszawie S.A.  

Materiały o charakterze informacyjnym przekazane w toku dialogu technicznego przez Wykonawcę: 

Bank Handlowy stanowią załącznik do protokołu z dialogu technicznego. Zważywszy jednak na to, że 

dokumenty te zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą zostać 

ujawnione osobom trzecim, zostają niejawne. 

 

W dniu 16.04.2018 r. w godzinach 09:30-11:00 został przeprowadzony dialog z Wykonawcą Alior 

Bank S.A.  

 

Zakres omawianych tematów dotyczył: 

1) konsolidacji zobowiązań Instytutu wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności: 

a) terminu spłaty, 

b) form zabezpieczeń (preferowane inne niż hipoteka), 

c) wartości kształtujących koszt kredytu: marża banku, okres WIBOR-u, opłata 

przygotowawcza, prowizja za zarządzanie kredytem, przy spłacie kredytu w ratach 

równych, 

d) warunków wcześniejszej spłaty kredytu, 

e) aneksów i opłat z tym związanych. 

2) możliwości uzyskania linii kredytowej wielocelowej (wieloproduktowej) w rachunku bieżącym 

na żądanie w wysokości 1-10 mln. PLN, w tym gwarancji bankowych typu: wadia, 

zabezpieczenia należytego wykonania umów, rękojmi w przedziale 500 tys. – 1 mln PLN; 

3) obsługi dotyczącej prowadzenia 3 rachunków bankowych w walutach: PLN, EUR, USD oraz 

ponad 26 rachunków pomocniczych, w tym: 

a) kosztu prowadzenia rachunków,  

b) realizacji przelewów w liczbie ok 50 000 szt. rocznie, 

c) platformy bankowości elektronicznej i funkcjonalności, 

d) sposobów autoryzacji przelewów, 

e) oprocentowania rachunków i kapitalizacji odsetek, 

f) wyciągów bankowych w formacie MT940, 

g) możliwości uzyskania dokumentacji bankowej bez opłat typu: potwierdzenia sald, 

aneksowanie umów, zaświadczenia i opinie bankowe, 

4) zasilenia gotówki w kasie, tzw. gotówki zamkniętej nie więcej niż raz w miesiącu, w tym 

a) zasad realizacji, 

b) kosztów transakcji, 

5) obsługi obciążeniowych kart płatniczych w liczbie ok. 800 szt., w szczególności: 

a) kosztów obsługi kart, 

b) obiegu dokumentów, wniosków, aneksów, wznowień, 

c) wyciągów z kart, możliwości podglądu pod transakcje na bieżąco zarówno przez 

Instytut Lotnictwa jak i użytkownika karty, zarysu specyfikacji, 

d) procedur,  

e) ustawień limitów, 

f) czasu realizacji, 

g) sposobów kontaktu banku z użytkownikiem i ILOT, 



 

 

 
h) opłat i prowizji, 

i) wniosków zbiorczych, 

j) ubezpieczenia w podróży, 

k) blokowania transakcji (kasyna, hazard i inne transakcje podejrzane). 

6) wymiany walut i sposobów dokonania transakcji. 

7) czeku elektronicznego, w tym: 

a) limitu wypłaty, 

b) rodzaju zabezpieczeń, 

c) czasu wypłaty, 

d) rodzaju walut wypłaty, 

e) miejsca wypłaty, 

8) raportowania do banków, w szczególności: 

a) okresu raportowania (kwartalnie/półrocznie/raz na rok) 

b) rodzaju raportów 

9) przekazów pocztowych; 

10) nieodpłatnych szkoleń pracowników; 

11) możliwości połączenia bezpośredniego z bankiem systemu księgowego i płacowego z 

pominięciem bankowości elektronicznej; 

12) wdrożenia split payment dotyczącego podatku vat. 

 

Mając na uwadze szeroki zakres i złożoność świadczonych usług, na wniosek Zamawiającego 

Wykonawcy zadeklarowali przekazanie informacji dotyczących szczegółów świadczonych usług w 
formie elektronicznej, w tym składników kosztotwórczych. Wykonawcy zostali poinformowani również, 

w przypadku dalszych pytań, o możliwości prowadzenia dialogu w formie elektronicznej na równych 

zasadach. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu prac pozwalających na sporządzenie  opisu przedmiotu zamówienia oraz 

ustalenia szacowanej wartości w przedmiocie kompleksowej usługi bankowej, dialog zostanie 
zakończony, a Wykonawcom zostanie przekazana informacja o zakończeniu dialogu technicznego i 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

 


