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GMINA  DREZDENKO 
 

Znak sprawy: RI.271.1.13.2018         

 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA  

 

Dot. przetargu nieograniczonego:  

 

OBSŁUGA BANKOWA BUD ŻETU GMINY DREZDENKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY DREZDENKO     

 

Wstęp 

 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) wraz z 

przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami związanymi z zamówieniami publicznymi.  Ilekroć w 

treści SIWZ jest mowa o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę PZP.  

 

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki włącznie ze 

wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie. 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego 

 

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1   66-530 Drezdenko 

Tel. 95 762 02 02,  fax. 95 762 02 20.  

Adres strony internetowej z której można pobrać SIWZ : www:bip.drezdenko.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 

 

OBSŁUGA BANKOWA BUD ŻETU GMINY DREZDENKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY DREZDENKO     
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1. Rodzaj zamówienia :  Usługa 

2. Przedmiotem zamówienia jest  obsługa bankowa budżetu Gminy Drezdenko oraz jednostek 

organizacyjnych (istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych, przejmowanych lub 

przekształcanych w czasie trwania umowy) w okresie od 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2021 r. (w 

przypadku zawarcia umowy po 01.06.2018 r. zamówienia będzie realizowane od dnia podpisania 

umowy). 

3. Zakres przedmiotowy zamówienia  dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: 

a. Otwarcie i prowadzenie rachunków  – podstawowych i pomocniczych rachunków funduszy 

specjalnych i celowych ( w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z 

funduszy krajowych lub UE) rachunku sum depozytowych,  

b. Oprocentowanie środków   - znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jego 

jednostek organizacyjnych,  

c. Realizacja wypłat gotówkowych  – wypłaty na rzecz osób fizycznych wskazanych przez 

posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty w systemie bankowości elektronicznej, 

d. Realizacja polece ń przelewów  – wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w 

czasie rzeczywistym bez opłat, 

e. Realizacja wszystkich polece ń przelewów do innych banków w systemie typu : ELIXIR, 

f. Realizacja polece ń przelewów  we wszystkie dni robocze,  

g. Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych, 

h. Świadczenie usługi wyzerowania – wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy 

polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach 

(np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych) na 

wskazany rachunek Gminy, usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku 

bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć, 

i. Potwierdzenie stanu sald – na wszystkich rachunkach wyciągami bankowymi, 

j. Opinie bankowe – wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku, wydruki obrotów kont 

bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń, bez opłat, 

k. Zapewnienie w Gminie Systemu Identyfikacji Płatno ści Masowych bez dodatkowych prowizji i 

opłat  (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną 

identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach 

rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. 

Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat z tytułu: 

- gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 - podatku od nieruchomości; 

 - podatku rolnego; 

- podatku leśnego; 

                  rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na: 

• przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji 

płatniczych na rachunkach wirtualnych zamawiającego (wpłat gotówkowych, 
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poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości 

elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków); 

• uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym 

samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe; 

• generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych 

na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik 

wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku 

do godziny 8 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych; 

• przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla zamawiającego o źródle 

płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod 

warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z 

banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych 

zwrotach; 

l. W ramach systemu bankowo ści elektronicznej  ( internetowej ) posiadacz rachunku będzie miał 

zapewniony system elektroniczny obsługi rachunków bankowych oraz jego serwisowanie dotyczy 

to również jednostek organizacyjnych.  

      System elektroniczny obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa     

      Teleinformatycznego.  

      System musi umożliwić w szczególności : 

                        -aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat; 

                         -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na 

                           rachunkach zamawiającego ; 

                        - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 

        -  przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji,     

nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy 

czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość 

przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz 

prowadzić w tym okresie archiwum; 

 -  składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich   

rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych; 

  -weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie    

bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku; 

                    - składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, -  

modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy; 

                      -  dostęp upoważnionym pracownikom do sald rachunków bankowych podległych jednostek 

organizacyjnych poprzez system; 

                      - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. 

awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone); 

                   -zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z    

bezpieczeństwem pracy, tj: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się 
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do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy 

korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta 

użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania 

konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą 

wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie 

konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenia 

rejestru czynności użytkowników; 

- otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż 

do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku 

bankowego; składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych odbywać się 

będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; dodanie nowego użytkownika 

bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku wypełnionego 

i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – bez dodatkowych opłat : 

     -możliwość złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacji, gdy 

nie  będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznego – bez dodatkowych opłat, 

niezależnie od ilości przelewów ,   

4. Zastrzeżenia : 

a. zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak 

również ilość  jednostek organizacyjnych może ulec zmianie, 

b. zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do 

zawarcia umów na wykonanie obsługi bankowej ,na warunkach będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku łączenia , przekształcania bądź utworzenia 

nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca podpisze z nim umowę na 

prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jak zostały określone 

w przedmiotowym postępowaniu, 

c. z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy 

obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, 

według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, 

d. za otwarcie rachunków bankowych nie będą pobierane opłaty, 

e. za wyciągi bankowe nie będą pobierane opłat.  

f. 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,  

g. zamawiający wymaga, aby Bank posiadał  w Drezdenku siedzibę, oddział, czynny w dni 

robocze w godzinach co najmniej od 8.00 do 16.00.     

5. Bank nie b ędzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Drezd enko i jej jednostek żadnych 

innych opłat ni ż określone w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 

6. Zamówieniem niniejszym (warunkami wykonania zamó wienia) winny by ć objęte nast ępujące 

jednostki organizacyjne Gminy Drezdenko i nale ży wyliczy ć ryczałt miesi ęczny dla ka żdej 

jednostki (wymienione w p.pkt. a – e) oddzielnie: 
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a. Gmina Drezdenko : 

- Urząd Miejski  

b. Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul .Marszałkowskiej w Drezdenku, 

c. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul .Marszałkowskiej w Drezdenku , 

d. Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy ul. Konopnickiej 4 w Drezdenku, 

e. Miejsko-Gminny Zespół Oświaty przy ul. Ogrodowa 1 w Drezdenku  -  

 Centrum Usług Wspólnych , który obsługuje jednostki :  

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 11 w Drezdenku , 

                          - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojiego przy placu Wolności 8 w Drezdenku,  

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza przy ul.Portowej 1 w Drezdenku, 

- Publiczne Przedszkole przy ul. Kopernika 16 w Drezdenku,  

- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, Goszczanowo 19, 

- Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, Niegosław 69, 

- Szkoła Podstawowa w Trzebiczu przy ul. Szkolnej w Trzebiczu, 

- Szkoła Podstawowa w Drawinach, Drawiny 62, 

- Szkoła Podstawowa w Gościmiu, Gościm 141, 

- Szkoła Podstawowa w Gościmiu, Grotów 88, 

- Szkoła Podstawowa w Rąpinie, Rąpin 54, 

 -Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, Stare Bielice 13. 

 

7. Zamawiający podaje następujące prognozowane i szacunkowe dane oraz informacje pomocne przy 

sporządzaniu oferty : 

• dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się przewidywaną ilość rachunków podstawowych 

( bieżących ) i pomocniczych – 50 przez cały okres trwania umowy,  

• przewidywana ilość przelewów do innych banków – 3.336 średniomiesi ęcznie,  

• przewidywania ilość wyciągów bankowych – 480 średniomiesi ęcznie,  

• ilość jednostek korzystających z systemu bankowości elektronicznej – 16 jednostek przez 

cały  okres trwania umowy ,    

8. Dodatkowe informacje: 

a. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

c. zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

d. zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

e. zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

f. zakres świadczeń wykonawcy wynikających z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

g. ilekroć w SIWZ jest mowa o „dniu roboczym” należy  rozumieć dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem świat ustawowo wolnych od pracy, 
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9. Wykonawca  lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie obsługi 

rachunków bankowych, obsługi kasowej, obsługi przelewów, sporządzania wyciągów bankowych. 

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu na każde żądanie oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy osób  wykonujących powyższe czynności w 

ramach niniejszego zamówienia.  Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa powyżej traktowane 

będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy. W przypadku 

nieprzedłożenia oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących 

wskazane czynności  w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % wartości oferty. 

10. Załączniki : 

Zał.1 Wzór oferty. 

Zał.2 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w   

        postępowaniu. 

Zał.3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

        Kapitałowej. 

11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

66.11.00.00-4 – usługi bankowe 

 

4.Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia – od 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2021 r. (w przypadku zawarcia umowy po 

01.06.2018 r. zamówienia będzie realizowane od dnia podpisania umowy). 

 

5.Warunki udziału w post ępowaniu  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy również na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów,  

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie 

Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (tj. Dz.U z 

2012r,poz.1376 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub przedstawi inny dokument upoważniający do 

wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ.  

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie precyzuje warunku); 
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c. zdolności technicznej lub zawodowej (zamawiający nie precyzuje warunku); 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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 lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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. 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy załączyć do oferty. 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

 

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach  

 

Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 polegających 

na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. Przewidywany zakres do 50% wartości zamówienia 

podstawowego w przypadku wyczerpania kwoty wynikającej z oferty  lub gdy nie zostanie wybrany wykonawca 

do realizacji zamówienia po 31.05.2021r.  

 

7. Informacje o podwykonawcach 

 

1. Zamawiający zastrzega wykonanie przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których 

należy obsługa bankowa. 

2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie niezastrzeżonych powyżej  części 

zamówienia.  

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

4. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 
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8. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 

post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 1. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w punkcie poprzednim uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7. Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów:  

a. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, w zakresie objętym zamówieniem lub przedstawi 

inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy 

organ. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 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 
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9. Zawarto ść oferty 

 

A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, 

B. aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, 

C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia  - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich – załącznik nr 3 do SIWZ, 

D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie  nie wynika 

wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z  dokumentów rejestracyjnych 

firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej 

(oryginał)  lub w formie kopi poświadczonej  notarialnie. 

E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa  dla 

osoby/osób   podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał)  lub w 

formie kopi poświadczonej  notarialnie. 

 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadcze ń lub dokumentów, dokumentów tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko; 

faksem na numer 95 762 02 20, pocztą e-mail na adres przetargi@drezdenko.pl. 

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem, poczta e-mail to każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Osoby do kontaktu  

w sprawie  przedmiotu zamówienia   

Aleksandra Lachowicz - Skarbnik Gminy – nr tel.095 762 2972 e-mail: skarbnik@drezdenko.pl 

oraz w sprawie  procedury przetargowej   

Tomasz Fiedler – Inspektor ds. zamówień publicznych i realizacji środków pozabudżetowych e-mail: 

przetargi@drezdenko.pl 

 

11. Wymaganie dotycz ące wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium. 
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12. Termin zawi ązania ofert ą 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

4. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Oferta musi być napisana 

czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką. 

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym  przez wykonawcę.  

7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na 

identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Zaleca się aby 

wszystkie wypełnione strony oferty były  kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty. 

8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty w sposób wskazany powyżej. W przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględniane. 

9. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym podwójnym opakowaniu. Opakowanie 

zewnętrzne należy opisać następująco: 

 

Gmina Drezdenko,  ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenk o 

Oferta w post ępowaniu na: przetarg nieograniczony na  

OBSŁUGA BANKOWA BUD ŻETU GMINY DREZDENKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY DREZDENKO     

Nie otwiera ć przed dniem 30.04.2018 r. godz. 9.30  

 

Opakowanie wewnętrzne należy opisać następująco: 

Nazwa i adres wykonawcy oraz numery kontaktowe tele fonu i faksu. 
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Drezdenku ul. Warszawska 1   66-530 

Drezdenko Punkt Obsługi Klienta (parter) w terminie do 30.04.2018r. do godz. 9.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Drezdenku ul. Warszawska 1 w pokoju nr 208 

dnia 30.04.2018r. o godz. 9.30. 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca określi cenę brutto oferty , na podstawie przewidywanych ilości określonych w 

formularzu oferty podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do groszy (do dwóch 

miejsc po przecinku). Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich). 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym 

również te koszty bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w 

cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności i kosztów z tym 

związanych . Podstawą do opracowania ceny jest zakres usług określonych w SIWZ Wykonawca 

musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

3. Cena ofert brutto stanowi prognozowane koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając prognozowane 

przez Zamawiającego ilości poszczególnych rodzajów usług oraz oferowane przez wykonawcę 

jednostkowe ceny ryczałtowe brutto (określone w formularzu oferty). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w formularzu ofertowym. Jeżeli wykonawca nie pobiera opłaty za daną usługę 

powinien wpisać „0” . 

5. Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto określone przez Wykonawcę dotyczą całego okresu ważności  

      umowy i nie będą podlegały zmianom. 

6. Wykonawca obliczy cenę ofert poprzez wpisanie w formularzu oferty jednostkowych cen 

ryczałtowych brutto (kolumna 3) oraz obliczanie wartości brutto dla każdego rodzaju usługi 

(kolumna 6) stanowiącej iloczyn prognozowanej ilości , czasu trwania umowy i ceny jednostkowej 

brutto (kolumna 3 x kolumna 4 x kolumna 5 ) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

Następnie należy dokonać podsumowania obliczonych kwot z kolumny 6, a wyliczoną w ten 

sposób wartość wpisać w wierszu „razem cena brutto” .  

Określone w ten sposób ceny jednostkowe brutto za poszczególne usługi bankowe służyć będą do 

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za realizację zamówienia będą 

prowadzone w oparciu o jednostkowe ceny ryczałtowe brutto za wskazane rodzaje usług 

bankowych podane przez wykonawcę w formularzu cenowym i faktyczne ilości danego rodzaju 

usług.   

 

 



                                                   

 
str. 12 

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty s ą: 

        1  .Kryterium nr 1. 

           Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego (rach unku  bie żącego i pomocniczego) 

Gminy / Urz ędu Miejskiego 

           maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

            wg wzoru ; waga :10 pkt 

��� �
 ��  � �, ��
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Gdzie: 

"#$ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&' - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 
        2  .Kryterium nr 2. 

           Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego (rach unku  bie żącego i pomocniczego) 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

           maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

            wg wzoru ; waga :3 pkt 
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Gdzie: 

"#$ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&' - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

        3  .Kryterium nr 3. 

           Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego (rach unku  bie żącego i pomocniczego) 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

           maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

            wg wzoru ; waga :2 pkt 
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Gdzie: 

"#$ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
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#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&' - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

       4. Kryterium nr 4. 

           Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego (rach unku  bie żącego i pomocniczego) 

Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej 

           maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

            wg wzoru ; waga :2 pkt 
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Gdzie: 

"#$ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&' - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

        5  .Kryterium nr 5. 

           Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego (rach unku  bie żącego i pomocniczego)  

Centrum Usług Wspólnych (MGZO wraz ze szkołami)  

           maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

            wg wzoru ; waga :13 pkt 

��� �
 ��  � �, ��
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Gdzie: 

"#$ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&' - cena zaoferowana w ofercie badanej  

          
 
    6  .Kryterium nr 6. 

     Opłata za realizacj ę przelewu do innych banków ( opłata za przelew kraj owy w systemie typu  

     ELIXIR itp.)  

     maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższe koszty niż pozostali   

      wg wzoru ; waga :70 pkt 
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Gdzie: 

"#+ - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
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#%   - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

#&'   - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

Maksymalna ł ączna liczba punktów jak ą może uzyska ć Wykonawca wynosi – 100 pkt. wg poni ższej 

formuły  : 

�� � ��� � ��)� � � � ��(    � � � � ��, �  ��- � ��.    

 

Gdzie : 

KC- łączna ilo ść punktów przyznanych Wykonawcy. 

 

 

 

 

17. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia oraz umieści informację na stronie internetowej.  

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 

ustawy PZP. 

 

18. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy  

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

19. Warunki umowy 

 

1. Projekt umowy sporządza Wykonawca, którego oferta została wybrana w oparciu o informacje zawarte 

w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 

2. Umowa obowiązywać będzie od dnia od 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2021 r. (w przypadku zawarcia 

umowy po 01.06.2018 r. zamówienia będzie realizowane od dnia podpisania umowy). 

3. Umowa musi zawierać poniższe zapisy: 

• Wykonawca  lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

wykonywanie obsługi rachunków bankowych, obsługi kasowej, obsługi przelewów, 

sporządzania wyciągów bankowych. 

• Wykonawca przedstawi  zamawiającemu na każde żądanie oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy osób  wykonujących powyższe czynności 

w ramach niniejszego zamówienia.   
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• Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa powyżej traktowane będzie jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy.  

• W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób  

wykonujących wskazane czynności  w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości oferty. 

4. Zmiany postanowień umowy: 

• poza postanowieniami określonymi w SIWZ , Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy , 

• każda zmiana i uzupełnienie ,będzie wymagało aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności .Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą 

mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia 

Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane 

okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego , jak i Wykonawcę, ani 

przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być 

wykonana wedle pierwotnej treści , w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą 

jednemu z nich lub nie możność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosi się w 

szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, 

kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. 

• niezależnie od powyższego ,Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego , jak i Wykonawcy 

ujawnionych w rejestrach publicznych , a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, zwiększające koszty 

ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie ,utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu 

użyteczność wynikające z postanowień umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do 

umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów , zasadą równości oraz ekwiwalentności korzystne z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelki zmiany wprowadzone do umowy 

dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w 

tym w szczególności art.144 ust.1 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.    

       

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku post ępowania o 

udzieleniu zamówienia 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  Dział VI 

Środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy. 

 



                                                   

 
str. 16 

 

Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i 

przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w 

ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy. 

 

Wszystkie formularze wymagane przez zamawiającego stanowią integralną część oferty. 

 

 

 

20.04.2018r.        Burmistrz Drezdenka        

                             /-/  Maciej Pietruszak      

________________________          

        Kierownik Zamawiającego 


