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Gmina Sobótka: "Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz

jednostek organizacyjnych Gminy"
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
Ogłoszenie nr 564207-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. 
 

 
 



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319 2/31

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny

93193511200000, ul. Rynek  1 , 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl 

Adres profilu nabywcy: 
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie

zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

www.bip.sobotka.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Nie 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji

można uzyskać pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
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przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można

uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Bankowa obsługa

budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy" 
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Numer referencyjny: GNiZP. 271.9.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono

dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można

składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia

jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Sobótka i jednostek

organizacyjnych Gminy w okresie do 30 czerwca 2022 roku, obejmującej: 1)

otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków
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bankowych budżetu Miasta i Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy,

2) realizację poleceń przelewu, krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji

papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej, 3) przyjmowanie wpłat i

dokonywanie wypłat gotówkowych, w związku z tym Zamawiający wymaga od

Wykonawcy, posiadania (przez okres obowiązywania umowy) placówki /oddziału,

filii/ punktu kasowego/ na terenie Miasta Sobótka, umożliwiającej dokonywanie

wpłat i wypłat gotówkowych od godz. 09:00 do godz. 16:00. 4) możliwość

składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków,

których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek

beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji, 5)

sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z

wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie

do godz. 12:00 następnego dnia operacyjnego, 6) wydawanie czeków, 7)

wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego, 8) świadczenie usług

bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i

dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci

informatycznej, 9) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na

rachunkach podstawowych i pomocniczych poniżej kwoty 50.000,-zł. w oparciu o

stawkę WIBID 1M +/- marża. 10) automatyczne lokowanie środków pozostających

na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych

typu „overnight”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na

lokatach odpowiednio 2 lub 3- dniowych, a w przypadku tzw. długich weekendów

na lokatach 4- 5 dniowych , pod warunkiem, że saldo konta na rachunku jest równe

lub wyższe od kwoty 50.000,-zł. i oprocentowanie lokaty terminowej będzie

wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących.

Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/-marża.

Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych
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w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w

wyniku indywidualnych negocjacji 11) kapitalizację odsetek w okresach

kwartalnych, 12) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji

finansowej Zamawiającego, 13) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków

bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, 14)

usługa wyzerowania wskazanych rachunków jednostek organizacyjnych gminy

polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na

tych rachunkach na wskazany rachunek gminy, 15) w przypadku łączenia,

przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania

nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest

do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 16)

nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w

jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych

pracowników przy współpracy z informatykiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem

księgowym Urzędu Miasta i Gminy, 17) świadczenie usługi automatycznej

identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z

systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzanie rozliczeń

pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu

identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank

odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, dostarczaniu raportu

dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego

dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą około 16.000 zobowiązanych

do wnoszenia podatków i opłat. Podatki i opłaty wnoszone są w okresach

miesięcznych i kwartalnych. 18) uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w
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Sobótce, bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat, a jedynym kosztem dla

Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość

kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Sobótka na

2018 rok wynosi 2.000.000,-zł.. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone

na bazie WIBOR 3M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje

się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku

bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego. 19) obsługa

poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

3.Podstawowe informacje o Zamawiającym związane z przedmiotem zamówieni.

Jednostki organizacyjne Gminy Sobótka objęte zamówieniem: 1) Urząd Miasta i

Gminy Sobótka , 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce, 3) Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej ”ŚLĘŻA” w Sobótce, 4) Ślężański Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Sobótce, 5) Muzeum im. Stanisława Dunajewskiego w

Sobótce, 6) Przedszkole Nr 1 w Sobótce, 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, 8)

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, 9) Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim,

10) Szkoła Podstawowa w Świątnikach. Zastrzega się, iż w całym okresie

obowiązywania umowy ilość rachunków podstawowych jak również ilość

jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zastrzega się, aby wszystkie

jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na

wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego

zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia

nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na

prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie

zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Z poszczególnymi

jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi

bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia
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publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym

Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.

Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące

opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,

które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia

przetargu. Z tytułu innych opłat, niż określone w SIWZ Wykonawca będzie

pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji.

Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane operacje bankowe na

koniec każdego dnia roboczego, a opłaty za prowadzenie rachunku w ostatnim dniu

każdego miesiąca. Na podstawie danych historycznych za 2017 r., przewiduje się w

okresie miesiąca, między innymi:  otwarcie i prowadzenie 10 rachunków

podstawowych i 44 pomocniczych,  dokonanie wpłat gotówkowych o

szacunkowej wartości 20 000 zł,  dokonanie wypłat gotówkowych o szacunkowej

wartości 54 000 zł,  dokonanie 5 szt. wypłat w kasie banku, tj. świadczeń

rodzinnych i innych zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych  dokonanie 3 000 szt.

przelewów bankowych,  wydanie 23 szt. czeków,  pobranie 384 szt. wyciągów

bankowych z załącznikami dla kont podstawowych,  pobranie 677 szt. wyciągów

bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych, Ponadto przewiduje się: 

otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników podatków i opłat – rolnego i od

nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i za gospodarowanie

odpadami komunalnymi ok. 12.200 szt.,  otwarcie i obsługę kont masowych dla

płatników opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków ok. 4.000 szt.,

Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych - 1 500

000,00zł Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - 2

100 000,00zł Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej

– 28 osób 4. W celu dokonania analizy finansowej Gminy Sobótka, Zamawiający
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udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

http://bip.sobotka.pl/ następujące informacje: 1) Sprawozdanie RB-NDS o

nadwyżce/deficycie Gminy Sobótka za 2016 rok i 2017 rok, 2) Sprawozdanie Rb-

27S o dochodach Gminy Sobótka za 2016 rok oraz za 2017 roku, 3) Sprawozdanie

Rb-28S o wydatkach Gminy Sobótka za 2016 rok oraz za 2017 roku, 4)

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku oraz według stanu na koniec IV

kwartału 2017 roku, 5) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów

dłużnych oraz gwarancji i poręczeń według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

oraz według stanu na koniec IV kwartału 2017 roku, 6) Uchwałę nr V/122/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24

maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w

sobótce o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2016

rok, 7) Uchwała nr V/69/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o

przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z

wykonania budżetu gminy Sobótka za 2016 rok, 8) Uchwała nr V/83/2018 Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia

2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2017 rok. 5. Klauzule

społeczne. 1. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu

zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych,

społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, którym mowa w

art.29 ust. 4 ustawy Pzp 2. Wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3a –

obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Wykonawca przyjmujący

do realizacji przedmiot Umowy zobowiązuje się do zatrudnienia, o którym mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319 11/31

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osoby/osób

wykonującej/wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługa

kredytu, w tym prowadzeniem rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek,

ustalanie bieżących sald. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w /osoby, osób/,

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Wykonawca w terminie do 7 dni

od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletna listę pracowników

przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie

osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób, b)

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym

przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub

zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od

dokonania takiej zmiany, c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy

wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do

realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) 2) Uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a)

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez

zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu

dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, b) w celu kontroli

przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości
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Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, c)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których

Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej

taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem

wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę, d) za

niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania pracowników świadczących

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00zł za

każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności (prace

fizyczne) przy realizacji zamówienia, e) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy

na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące

dokumenty potwierdzające, że Podmiot Umowy jest wykonywany przez osoby

będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę, f) Wykonawca zobowiązany jest

do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres

realizacji zamówienia, osób które będą wykonywać czynności bezpośrednio

związane z obsługą dysponencko-kasową tj. obsługą rozliczeń finansowych

(gotówkowych i bezgotówkowych) w obrocie krajowym i zagranicznym,

uruchomieniem kredytu, obliczaniem należnych odsetek bankowych, zakładaniem i

likwidacją lokat terminowych, wykonujących usługi sprzątające w punkcie

kasowym oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowiązku. 

 

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
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66113000-5

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2022-06-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt

12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (tj. w stosunku do którego

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z

2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 2.Nie naruszyli obowiązków

dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.15,

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności art.24 ust.5 pkt.

8 ustawy Pzp. 

Informacje dodatkowe 
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w

warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży

oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2

do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie …….

spełnia warunek. Nie złożył oświadczenia ……. nie spełnia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1)jeżeli

Wykonawca posiada placówkę bankowa/oddział/filię/punkt kasowy na terenie

Miasta Sobótka, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 4.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dla

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i przy

wykorzystaniu potencjału podmiotu trzeciego. W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w

postępowaniu mogą wykazać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego

sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym,

wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą

wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, łącznie z

zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, a

dotyczące potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w

postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków

udziału w postępowaniu. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Zgodnie z art. 22a

ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, z

zastrzeżeniem, że jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub

zawodowych innego podmiotu („podmiot trzeci”) w zakresie kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia wówczas podmioty trzecie zobowiązane są do

wykonania robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są

wymagane. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści składanego

dokumentu musi wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3)

Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, na którego

zasobach polega wykonawca, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. W celu oceny, czy nie zachodzą wobec podmiotu

trzeciego podstawy wykluczenia, wykonawca będzie zobowiązany do
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przedstawienia dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
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ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

określonych w punkcie V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,

wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i

dokumenty: 1) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie

Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem dla uznania, że

Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga,

aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na prowadzeni działalności

bankowej na terenie Polski, a także na realizacje usług objętych przedmiotem

zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo

bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.). 2Aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
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wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. 3)Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust ustawy

Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,

którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem

nr 5 do SIWZ. Zamawiający skorzysta z procedury określonej w art. 24aa.

ustawy Pzp. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie

wezwany przez Zamawiającego do złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności w terminie nie krótszym niż 5 dni:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp, 2) Zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu, 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
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Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą

wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do

złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym

(stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy

załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 2) W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków

udziału w postępowaniu. 4)W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty, o których mowa w

rozdziale VII pkt 1 ppkt 1-4 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Oświadczenia i dokumenty mają potwierdzać spełnienie braku podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5)Wszelka

korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319 21/31

występującym jako pełnomocnik. 6)Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców. 1)Wypełniony formularz ofertowy –

załącznik nr 1 do SIWZ; 2)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu - załącznik 2 do SIWZ (oryginał); 3)Oświadczenie

Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane-

załącznik 3 do SIWZ (oryginał); 4)Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu

placówki/oddziału/filii/ kasowego punktu na terenie Miasta Sobótka - załącznik

nr 4 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub



25.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d6e335-51dd-4adf-a183-dfcea99c8319 22/31

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
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Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia: 
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani

do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 80,00

oprocentowanie rachunków bieżących 10,00

oprocentowanie lokat krótkoterminowych 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
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(przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym

muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1.Umowę na obsługę bankową budżetu Gminy Sobótka oraz jednostek

organizacyjnych Gminy przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z

Zamawiającym. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami

umowy jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione w pkt III ppkt 3, w

przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania

umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy

postanowień i zapisów wynikających z niniejszej specyfikacji oraz uwzględniać iż

przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej

budżetu Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy, obejmujących w

szczególności: a)otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i

pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Sobótka i jednostek
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organizacyjnych Gminy, b)otwarcie i obsługę kont wirtualnych dla płatników

podatków i opłat. c) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym

również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej, d)

przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e) sporządzanie

wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych

wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia

operacyjnego, f) wydawanie czeków, g) świadczenie usług bankowości

elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie

operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, h)

oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i

pomocniczych, i) kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych, j) wydawanie

zaświadczeń o posiadaniu konta oraz opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego,

k) świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku. 4.

Jednostki organizacyjne Gminy Sobótka objęte zamówieniem: - Urząd Miasta i

Gminy Sobótka , - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce, - Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej ”ŚLĘŻA” w Sobótce, - Ślężański Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Sobótce, - Muzeum im. Stanisława Dunajewskiego w

Sobótce, - Przedszkole Nr 1 w Sobótce, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, -

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, - Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, -

Szkoła Podstawowa w Świątnikach. 5. Umowa zostanie zawarta na okres do 30

czerwca 2022 r.. 6. Wykonawca zawrze z poszczególnymi jednostkami

indywidualne umowy rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych. 7. Za

czynności bankowe wymienione w ofercie, Wykonawca będzie pobierał opłaty

zgodnie ze złożoną ofertą. 8. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za

szkody powstałe z jego winy, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania

postanowień umowy. 9. Dodatkowo Wykonawca zobowiąże się w umowie do: 

posiadania przez okres związania umową placówki bankowej/oddziału/filii/punktu
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kasowego na terenie Miasta Sobótka, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat

gotówkowych w dni robocze w godzinach od 900 do 1600,  obsługi poza

kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

nieodpłatnego dostarczenia i zainstalowania programu bankowości elektronicznej

w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenia szkolenia

wskazanych pracowników,  zapłacenia kar umownych za zawinione przez

Wykonawcę opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego w

wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień

opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych

na rachunku bieżącym od kwoty nie zrealizowanego w terminie zlecenia, 

zapłacenia ewentualnego odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie

poniesionej szkody w wyniku nieterminowej realizacji płatności,  Zamawiający

zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostek organizacyjnych

innych, niż wymienione w pkt II, ppkt 3 niniejszej SIWZ, w przypadku utworzenia,

przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy. Wykonawca

podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych

zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z

Wykonawcą.  w sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej

pomiędzy bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

1876 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.

U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  umowa nie może być sprzeczna z ustawą z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

1876 ze zm.),  w razie rozbieżności pomiędzy regulaminami banku a treścią

oferty banku i postanowieniami SIWZ, przyjmuje się, że obowiązują postanowienia

SIWZ oraz oferty banku, 10. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz
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określenie warunków zmian. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu

zaakceptowanego przez obie strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3

ustawy Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte

w SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: 

Data: 2018-06-05, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PLN 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu

składania ofert) 
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


