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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

świadczenie usługi pod nazwą: 

 

 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 

organizacyjnych” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPV   66.10.00.00 - 4 Usługi bankowe 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Zatwierdził: 

                   Burmistrz Miasta Kalety 

                   Klaudiusz Kandzia 

                 
               ............................................. 

 (pieczęć i podpis) 

 

 

               Kalety, dnia 18 maja 2015 r. 
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1. Zamawiający 
Miasto Kalety reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta Kalety 

 
Organizator: 
 Urząd Miejski w Kaletach  
 ul. Żwirki i Wigury 2 
 42-660 Kalety  
 Tel.: 0 - 34/357 7100,   fax.: 0 - 34/352 76 30 

 e-mail: sekretariat@kalety.pl 

 
Oznaczenie postępowania: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: 
WFB.271.1.2015 
Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 
 

2. Tryb postępowania 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu  

   nieograniczonego. 
2.2. Postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
       2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze 
       zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  
       ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.4. Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Miasta  
       Kalety. 

 
3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety  

oraz jego jednostek organizacyjnych” przez okres 5 lat kalendarzowych,  licząc od 
dnia obowiązywania umowy tj. 01.07.2015 do 30.06.2020 roku , następujących jednostek 
organizacyjnych: 
- Urząd Miasta Kalety - Miasto Kalety, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach, 
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach Miotku, 
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, 
- Zespół Szkół w Kaletach, 
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Kaletach, 
- Miejski Dom Kultury w Kaletach, 
- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach. 
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3.2. Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych będzie  
      obejmować:  

- otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków  
   pomocniczych,  
- realizacja poleceń przelewu, 
- przyjmowanie wpłat gotówkowych, 
- dokonywanie wypłat gotówkowych, 
- dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe, 
- wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 
- wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, 
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, 
- możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na  
  wniosek jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 3.1. 
 

3.3. Wykonawca zapewnia elektroniczny system obsługi bankowej: 
    - instalacja systemu, 
    - obsługa systemu, 
    - przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 
    - bieżąca aktualizacja oprogramowania. 
 

3.4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: 
   -  przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 
      przez osoby fizyczne i prawne z różnych tytułów, 
   -  dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek  
      organizacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych z różnych tytułów,         
    - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 
    - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, 
    - zainstalowanie oprogramowania związanego z systemem bankowości internetowej, 
    - przeszkolenie pracowników oraz użyczenie wyposażenia technicznego, o ile  
      posiadany przez Urząd Miejski i jednostki nie będzie współpracował z systemem  
      oferenta. 
    - dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 
 

3.5. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi  
        jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w punkcie 3.1.  
 
3.6. Zamawiający będzie żądał świadczenia usług na terenie Miasta Kalety co oznacza, 
       że Wykonawca musi mieć na terenie miejscowości Kalety swoją siedzibę, oddział,  
       filię, bądź uruchomi taką placówkę do dnia 30 czerwca 2015 roku 
 
3.7. Wszystkie prowizje i opłaty określone w ofercie będą wielkościami stałymi w  
       okresie obowiązywania umowy. 
 

Celem zbadania sytuacji finansowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na 
stronie www.bip.kalety.pl  
 

1. Uchwała Rady Miejskiej Kaletach w sprawie Budżetu Miasta Kalety na 2015 rok, 
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2. Sprawozdania z wykonania budżety za 2014 rok: Rb –NDS, Rb-Z, Rb –  27 S,  
Rb – 28S, Bilans z wykonania budżety Gminy Kalety na 31.12.2014 roku, Bilans 
jednostki samorządu terytorialnego  - zbiorówka na 31.12.2014 roku, 

3. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok: Rb –NDS, Rb-Z, Rb- 27 S,  
     Rb- 28S, 

4. Stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
 
Inne dokumenty finansowo – księgowe są do wglądu Zamawiającego w Wydziale Finanso-
wo – Budżetowym Urzędu Miasta Kalety. 
 

4. Wymagania stawiane wykonawcy: 
4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość warunków określonych dla przedmiotu  
        zamówienia. 
 

4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
 

4.3. Ustalenia dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego  
       z przedstawicielem wykonawcy. 
 

4.4. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów  
        faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania  
        zamówienia. 
 

5. Zmiana warunków zamówienia:  
 

5.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  
       składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
       Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim  
       wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
 

5.2. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie 
       na stronie internetowej, na której umieszczona została specyfikacja istotnych  
       warunków zamówienia. 
 

5.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
       nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  
       dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
       składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację  
       istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zamieszczona zostanie na stronie  
       internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków  
       zamówienia. 
 

5.4. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy wynikające z wcześniej ustalonych  
       terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
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  6. Termin realizacji zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia – okres pięciu lat od dnia podpisania umowy, tj. 
01.07.2015 – 30.06.2020 rok. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
     spełnienia tych warunków  

7.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na pozio-
mie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2.  
oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mo-
wa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

7.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wa-
runki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynno-
ści, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podsta-
wie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wa-
runków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podsta-
wie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wa-
runków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdol-
nymi do wykonania zamówienia: 
a) Potencjał techniczny 
Wykonawca musi dysponować siedzibą banku lub siedzibą oddziału na terenie 
miejscowości Kalety lub po  podpisaniu umowy na obsługę Bankową Miasta Ka-
lety uruchomić taką siedzibę do 30 czerwca 2015 roku.  
 

b) Potencjał kadrowy 
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podsta-
wie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wa-
runków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca musi wykazać: 
a) bilans za ubiegły rok zamykający się co najmniej 8-cyfrową sumą bilansową,  
b) osiągnięty w poprzednim roku zysk brutto w kwocie co najmniej 6-cyfrowej. 
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zama-
wiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 
dokumentu. 
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7.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowej innych podmio-
tów, innych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

7.4  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na pod-
stawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w 
pkt. 8, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

7.5 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia (konsorcja). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ża-
den z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wska-
zanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania 
został zamieszczony w pkt 7.2, Wykonawcy wykazują łącznie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną od-
powiedzialność. 

 
8. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że 
oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiają-
cego. 

8.1. W celu  oceny spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i 
których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2.  należy - pod 
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3). 
8.1.2.  Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok  

obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z ozna-
czeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finan-
sowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo-
ści, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej bilansu i 
rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporzą-
dzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobo-
wiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim - w celu wykazania spełnia-
nia warunku, którego opis został zamieszczony w pkt. 7.2.4. 

8.1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych do-
kumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Za-
mawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób po-
twierdza spełnianie opisanego warunku w pkt. 7.2.4. 

8.1.4. Wykaz siedzib banku lub oddziałów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wy-
konawca („Potencjał lokalowy”) wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnych z treścią Załącznika nr 4. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt.7.2.3a  niniejszej instrukcji dla Wykonawców. W przypadku, 
gdy wykonawca wskaże w wykazie siedziby, którymi będzie dysponował, musi załą-
czyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych siedzib. 
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8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicz-
nym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowią-
zany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji za-
mówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu 
oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.2, polega na zasobach innych podmio-
tów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, 
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbęd-
nym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wyko-
nawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawia-
jący żąda: 
1) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp i któ-
rych opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.2.4, - Dokumen-
tów, o których mowa odpowiednio w pkt. 8.1.2 - 8.1.3 dotyczących podmiotów 
zasobami, których Wykonawca będzie dysponował.  

2) Dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Uwaga! Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmio-

tów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wyko-

nawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia.  W takim przypadku zaproponowany 

nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychcza-

sowy podwykonawca. 
 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenie - dokumenty:  

 
8.3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (Załącznik nr 2). 
 

8.3.1a Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2, 
polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zama-
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wiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów ich oświadczenia wymienionego  w 
pkt. 8.3.1. (Załącznik nr 5) 

8.4.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5) ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24b ust. 3 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:  

8.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U, Nr 50, poz. 
331 późń. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitało-
wej (Załącznik nr 6). 

 
8.5.       Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wyko-

nawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymie-
nionego w pkt pkt. 8.1.1, które musi zostać złożone w formie oryginału a także 
pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2, które wymaga zachowania 
formy oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.2, kopie dokumentów doty-
czących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgod-
ność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umoż-
liwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   

      Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii   
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub  
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

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

 

8.7.     W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
           ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.3. składa dowolny Wykonaw-
ca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wyko-
nawców składających wspólną ofertę; 

c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 oraz dokument, o którym mowa  
w pkt. 8.4.1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę. 

 
9. Opis sposobu przygotowania ofert 
9.1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.4. Ofertę stanowi wypełniony Załącznik  nr 1 „Oferta”. 
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9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8, 
9.5.2.  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających  się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.5.3.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

9.5.4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencjii informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.  

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie  zamieszczonych Załączników powinny być sporządzone zgodnie z 
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

9.9 Każda poprawka w treści Oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być 
parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.12.   W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę w  
           rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca  
           winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 
           ofercie informacje stanowią tajemnicę. Informacje te winny być wydzielone  
           odrębnie od pozostałych dokumentów stanowiących ofertę (spięte lub  
           umieszczone w osobnej kopercie), opisane: „informacje zastrzeżone”. Strony, na  
           których zostały zawarte informacje zastrzeżone należy ponumerować w taki  
           sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy  
           zachować ciągłość numeracji stron oferty). 
9.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. 
         Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającą odczytanie jego  
         zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznakowane  
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         nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:  
          
                                Miasto Kalety 
                                ul. Żwirki i Wigury 2 
                                42 – 660 Kalety 
 

Oferta na: Bankową  obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jej jednostek 

organizacyjnych” 
 

                            „nie otwierać przed: 01.06.2015 r., godzina. 1200”.  
 
9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10.  Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia 
10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  
           specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy jest obowiązany  
           niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści  
           specyfikacji wpłynął do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem  
           składania ofert. (art.38 ust. 1ustawy  Prawo zamówień  publicznych). 
            Zapytania wykonawców i odpowiedź zamawiającego muszą mieć formę  
            pisemną. 
            Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń i dokumentów tylko w formie  
            pisemnej.  
10.2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert zamawia-

jący może zmodyfikować treść niniejszego dokumentu. 
10.3. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią niniejszego dokumentu i zostanie 

przekazana wszystkim wykonawcom. 
10.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 
11.    Nazwiska i sposób porozumiewania się z przedstawicielami  
           zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z  
           wykonawcami 
             Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

         •  Pani Renata Sosnica (w sprawach przedmiotowych), pokój nr 6,  
             tel. (34) 352 76 31, w godz. od 800 do 1400,  
         •  Pan Bolesław Gruszka ( w sprawach proceduralnych ) pokój nr 23, 
             tel. (34) 352 76 47, w godz. od 800 do 1400 
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Jeśli strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji 
musi zostać niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 

 

12.   Termin związania ofertą 
Oferenci pozostaną związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. 
Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

13.   Otwarcie ofert 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali posiedzeń pok.  

      nr 24 w dniu 01.06.2015r. o godz. 1200. 
      Otwarcie ofert ma charakter publiczny. 
      Nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także ceny jednostkowe     
      ogłaszane są osobom obecnym na otwarciu oraz niezwłocznie odnotowywane w  
      protokole postępowania przetargowego. 
     O wyborze oferty zawiadamia się niezwłocznie pozostałych wykonawców  
     wskazując firmę tego, którego oferta została wybrana wraz z cenami jednostkowymi   
     za jakie będzie realizowane zamówienie. 
     Wyniki przetargu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
     zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) i wysyła się do    
     uczestników postępowania oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu   
     Miasta Kalety: www.bip.kalety.pl 
 

14.   Badanie i ocena ofert 
14.1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert. Badanie i ocena ofert  
           odbędzie się w części niejawnej postępowania bez udziału Wykonawców. 
14.2. Podczas prowadzenia postępowania przetargowego zamawiający może żądać udzie-

lenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
14.3. Zamawiający ma możliwość żądania uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów po-

twierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

14.4. Zamawiający wykluczy z postępowania tych wykonawców, którzy nie spełniają po-
stawionych warunków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub któ-
rzy w postępowaniu przedstawili dane nieprawdziwe, istotne dla prowadzonego po-
stępowania. Oferta takiego wykonawcy nie będzie dalej rozpatrywana.  

14.5.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
� jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
� jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z  
      zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3, 
� jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
▪     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
� została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
      o udzielenie zamówienia, 
▪     zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
� wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
       na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 
� jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..  
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14.6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, informując o tym  
           oferenta. 
14.7. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę  
           najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym  
           postępowaniu, udzielając zamówienia wykonawcy, który ją złożył. 
14.8. Zamawiający powiadomi o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty zainteresowanych 

wykonawców, a także o wynikach postępowania zamieszczając w swojej siedzibie, 
w miejscu publicznie dostępnym oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim wyko-
nawcom. 

14.9.  W zawiadomieniu do wykonawcy,  którego oferta została wybrana, zamawiający 
określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 
15.     Wadium 
          Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego. 
 
16.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
          Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze najkorzystniejszą  
          ofertę według następujących  kryteriów: 

      - cena                                                                                                 
            - oprocentowanie rachunków                                                             
            - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, 
   

    Oferty będą oceniane komisyjnie na posiedzeniu niejawnym, a ich ocena będzie  
    określona na podstawie następujących znaczeń kryteriów: 

     A –  cena                                                                                                 70 %   
           B –  oprocentowanie rachunków                                                            20 %  
           C –  oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym                              10 %                    

 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający w powiązaniu z przedstawionym 
wyżej zbiorem kryteriów, będzie się posługiwał następującym wzorem: 

 

W = An * a + Bn * b + Cn * c  
 

gdzie: 
W – wskaźnik oceny oferty 
An – liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium A, 
Bn – liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium B, 
Cn – liczba punktów, którą  zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium C, 
 
1. Kryterium A –  cena 
 Zamawiający będzie brał pod uwagę ceny częściowe, za które można uzyskać następującą 
ilość punktów: 

1. otwarcie rachunku, likwidacja (za rachunek, jednorazowo)          P =        5 pkt   
2. prowadzenie rachunku (za rachunek, kwartalnie)                       P =     15 pkt   
3. przelew do innego banku w formie papierowej(za przelew)           P =        5 pkt  
4. dokonywanie przelewów w systemie bankowości internetowej 

(za przelew)                                                             P =   30 pkt    
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         5.  przyjmowanie i przetwarzanie płatności masowej 
              (od pozycji)                                                                                         P =   30 pkt    

6.elektroniczny system obsługi bankowej – abonament 
(miesięcznie)                                                       P =   10 pkt    

7. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (od limitu)    P =     5 pkt    
 

Liczba punktów zostanie wyznaczona w następujący sposób: 

Ppkt
c

c
C

n

n *
2

2min

+

+
=  

gdzie: 
cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
cn    – cena badanej oferty 
P     – ilość punktów możliwa do uzyskania 
Punkty wyznaczone dla każdej pozycji 1–7, zostaną zsumowane, zaś ich suma stano-
wić będzie wielkość A, która będzie  przyjęta do porównania w kryterium Cena. 
 
2. Kryterium B – oprocentowanie rachunków 
Bn -liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium B. 
b – waga kryterium 
Należy podać wielkość nieujemnej marży m, która po odjęciu od stopy WIBID O/N da 
oprocentowanie nominalne w skali roku r, oraz okres kapitalizacji odsetek (miesięcz-
ny, kwartalny, półroczny lub roczny). Na tej podstawie zostanie wyznaczone, z do-
kładnością dwóch miejsc po przecinku, efektywne oprocentowanie w skali roku R, 
zgodnie ze wzorem: 

100*1
100*

1











−








+=

k

k

r
R

 

gdzie:  
r – oprocentowanie nominalne w skali roku równe WIBID O/N – m 
m – marża 
k – liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku: 
  k = 12 dla kapitalizacji miesięcznej 
  k =   4 dla kapitalizacji kwartalnej 
  k =   2 dla kapitalizacji półrocznej 
  k =   1 dla kapitalizacji rocznej 
Dla porównania złożonych ofert, zamawiający przyjmie stopę WIBID O/N równą  na 
dzień  11.05.2015 r.   
Ocenie podlegać będzie wysokość oprocentowania R, wyliczona zgodnie z powyż-
szym wzorem, w następujący sposób: 

maxR

R
B n

n =
 

gdzie: 
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Rmax – maksymalne oprocentowanie wśród złożonych ofert 
Rn – oprocentowanie badanej oferty 
 
3. Kryterium C – oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 
Cn- liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium C 
c – waga kryterium 
Należy podać wielkość nieujemnej marży m, która po dodaniu do stopy WIBOR 1M  
da oprocentowanie kredytu: 
 S = WIBOR 1M + m  
Dla porównania złożonych ofert, zamawiający przyjmie stopę WIBOR 1 M na dzień 
11.05.2015 rok. 
Ocenie podlegać będzie  wysokość oprocentowania S, wyliczona zgodnie z powyż-
szym wzorem, w następujący sposób: 

n

n
S

S
C min

=
 

gdzie:  
Smin – najniższe oprocentowanie wśród złożonych ofert 
Sn – oprocentowanie badanej oferty 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów  zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taka samą, najwyższą liczbę punktów 
W, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 
punktów w kryterium „cena”. Gdy i to porównanie nie pozwoli na wybór najkorzyst-
niejszej oferty, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 
ilość punktów, kolejno w kryteriach „oprocentowanie rachunków”, „oprocentowanie 
kredytu w rachunku bieżącym”. 
 

17.  Ogłoszenie wyników przetargu 
        Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o  
         wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na  
         stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach www.bip.kalety.pl oraz  
         przesyłając zawiadomienie wszystkim oferentom. 
 
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  
      celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zama-
wiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 
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• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą za-
warcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia  
          równocześnie wszystkich wykonawców – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
          którzy:               
          ●    ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  

  postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku  
  unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 

18.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn  
        leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty  
        niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów  
        uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty, 
18.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
        na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o  
        wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu  
        zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, 
18.5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie   
         z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz  
         danych zawartych w ofercie.  
18.6. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą  
         ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
18.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie  
         zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:            

●   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i  
      nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,  
      którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy )  
      albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy  
      wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
      w każdym  kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

•  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, z podaniem uzasadnienia  
faktycznego i prawnego, 

• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamó-
wienia, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 

• terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit.a i pkt 3 
oraz pkt 3 lit.a), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publiczne-
go może być zawarta. 

18.8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym  
         wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w  
         terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  
         oferty, jeżeli zawiadomienie to przesłane zostało w sposób określony w art. 27 ust.  
         2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( droga faksowa ) albo nie krótszym niż  
         10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane zostało  
         w inny sposób (np. poprzez pocztę ). Zamawiający zawiera umowę w sprawie  
         zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o  
         udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
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18.9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego  
         wykonawcę. 
18.10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia  
           umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę  
           najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich  
           ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia  
           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  
      zawieranej umowy: 
19.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
         uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz  
         danych zawartych w ofercie.  
19.2. Formularz postanowień umowy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji  
          istotnych warunków zamówienia. 
 
20. Środki ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
      o udzielenie zamówienia: 
20.1. Zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, środki ochrony  
         prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub  
         mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę  
         w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień  
         publicznych. 
20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo  
         zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
         o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający  
         jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. opisu sposobu dokonywania oceny  
         spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego się z  
         postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego się.  
20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności  
         zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać  
         zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności  
         faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w  
         formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektro- 
         nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
20.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  
         do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  
         przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, że zapoznał się z treścią  
         odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego  
         kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób określony  
         w art. 27 ust.2 ustawy, t. j. za pomocą faksu. 
21.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  
         zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w 
         sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( faksem )  
         albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób ( droga  
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         pocztowa ). 
21.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień  
         specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia  
         publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenia  
         specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiają- 
         cego – Biuletyn Informacji Publicznej –  www.bip.kalety.pl 
20.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5  
         dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można  
         było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
20.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub  
          postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może  
          przedłużyć termin składania ofert. 
20.10.Po wniesieniu odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  
           związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez  
           Krajową Izbę Odwoławczą. 
20.11. Po wniesieniu odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy z wybranym  
           wykonawcą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub 
           postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
20.12.Zamawiający niezwłocznie przesyła, nie później niż w terminie 2 dni od dnia  
          otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  
          o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu  
          lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza kopię  
          odwołania na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamó- 
          wieniu lub jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
          wzywając jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania  
          odwoławczego. 
20.13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3  
           dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  
           i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  
           Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi  
           Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w formie pisemnej albo elektronicznej 
           opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  
           ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię zgłoszenia przesyła się zamawiają- 
           cemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
20.14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestni- 
           kami tego postępowania, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzy- 
           gnięte na korzyść jednej ze stron. 
 

21. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie 
      zamówienia: 
21.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
          i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
          zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 
21.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po  
         dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym  
         że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zamawiający udostępnia protokół lub 
         załączniki do protokółu na wniosek. 
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21.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
         przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  
         w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca  
         nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień  
         publicznych 
22.4. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg. następujących 
          zasad: 

• udostępnienie protokółu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elek-
troniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, 

• bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokółu lub załącz-
ników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie ko-
piować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert,  

• jeżeli przesłanie kopii protokółu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy 
jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość 
żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i 
wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione, 

• jeżeli w wyniku udostępnienia protokółu lub załączników, zamawiający ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 
koniecznością przekształcenia protokółu lub załączników, koszty te pokrywa wnio-
skodawca, odpłatność za skopiowanie protokółu i załączników wynosi 0,50 zł za 
jedną stronę, 

• zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  
           W wyjątkowych przypadkach związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac  
           dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub  
           przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w  
           dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnie- 
           niu postępowania, 

• udostępnienie protokółu lub załączników do wglądu może mieć miejsce wyłącznie w 
siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.  

21.5. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy  
          Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks cywilny i przepisy ustawy  
          Prawo bankowe. 

 

22. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Numer 1.    Formularz ofertowy, 
Numer 2.    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
Numer 3.    Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Numer 4.    Oświadczenie o realizacji potencjału lokalowego, 
Numer 5.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o  
                     których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach  
                     których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków.  
 
 



 19

Numer 6.    Lista podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej /informacja o braku  
                     przynależności do grupy  kapitałowej. 
Numer 7.    Projekt umowy, 
Numer 8.    Informacja o gminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalety, dnia 18 maja 2015 roku                                           ................................................. 
 
                                                                                                        Z A T W I E R D Z I Ł 
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(wzór formularza oferty) 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

O F E R T A  
 
 

                                                                  Burmistrz Miasta Kalety 
                                                                           ul. Żwirki i Wigury 2 
                                                                           42 – 600 Kalety   
                          
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Bankową obsługę   

budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”, 

 
my niżej podpisani: 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………….. 
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy (Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujących wspólnie, podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)  

 
1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w  
     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
     oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy  
     za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem: 
3.1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: 
    -  przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 
        przez osoby fizyczne i prawne z różnych tytułów, 
    -  dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek  
        organizacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych z różnych tytułów,         
     - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 
     - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, 
     - zainstalowanie oprogramowania związanego z systemem bankowości internetowej, 
     - przeszkolenie pracowników oraz użyczenie wyposażenia technicznego, o ile  
       posiadany przez Urząd Miejski i jednostki nie będzie współpracował z systemem  
       oferenta. 
    - dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 
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3.2. Usługi bankowe objęte prowizją/opłatami, na które składają się: 
3.2.1. Cena: 

- otwarcie, likwidacja rachunku (za rachunek, jednorazowo)  zł  gr. 
- prowadzenie rachunku (za rachunek, kwartalnie)   zł  gr. 
- przelew do innego banku w formie papierowej(od przelewu) ...…zł …....gr. 
- dokonywanie przelewów w systemie bankowości  

internetowej (za przelew)                           zł  gr, 
           -  przyjmowanie i przetwarzanie płatności masowej 
              (od pozycji)                                                                             zł  gr.              
           -  elektroniczny system obsługi bankowej – abonament  
              (miesięcznie)        zł  gr. 

-  uruchomienie kredytu w ramach rachunku bieżącego (od limitu)   % 
 

3.2.2.Oprocentowanie rachunków: 
- m =   % 
- kapitalizacja odsetek:      (wpisać okres kapitalizacji) 
 

3.2.3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 
-  m =   % 

 

4.  Zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminie od 01.07.2015 roku do  
     30.06 2020 r. 
 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanymi ofertą przez czas wskazany w  
     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 

6.  Zamówienie realizujemy sami/konsorcjum. 
 

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
     zamówienia jest następujący ………………………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………. 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne, lub konsorcja) 
 

8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na  
     stronach nr: .................................................................... – niniejsza oferta oraz  
     wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących  
     tajemnicę banku w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

9. Oświadczamy, że zawarte istotne postanowienia do umowy zostały przez nas  
     zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do  
     zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
     zamawiającego. 
 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
       na poniższy adres: 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

11. Ofertę niniejszą składamy na ………………… kolejno ponumerowanych stronach. 
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12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1/ ........................................................... 

2/ ........................................................... 

3/ ........................................................... 

4/ ........................................................... 

5/ ........................................................... 

6/ ........................................................... 

7/ ........................................................... 

8/ ........................................................... 

9/ ........................................................... 

10/ ......................................................... 

 

...................................................... 
            (miejscowość, data) 

           .......................................................................... 

                                                                                           (podpis uprawomocnionego przedstawiciela) 
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(wzór formularza) 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych” 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

                                           Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa oferenta ................................................................................................... 

Adres oferenta ................................................................................................... 

Numer telefonu/faxu ............................................................................................. 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi 
zmianami.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
(miejscowość, data) 

           .......................................................................... 

            (podpis uprawomocnionego przedstawiciela) 
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(wzór formularza) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych” 

 
 

 
 OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY  

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
 

Nazwa oferenta ................................................................................................... 

Adres oferenta ................................................................................................... 

Numer telefonu/faxu ........................................................................................ 

 
 
 
Oświadczam, że: 
 
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania usług bankowych. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnych do wykonania zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
      zamówienia. 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówieniach publicznych. 
 
 
oraz: 
5. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) 
 

...................................................... 
(miejscowość, data) 

           .......................................................................... 

            (podpis uprawomocnionego przedstawiciela) 
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(wzór formularza) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych” 

 
 
 

 OŚWIADCZENIE O REALIZACJI POTENCJAŁU LOKALOWEGO 
 
 
 

Nazwa oferenta ................................................................................................... 

Adres oferenta ................................................................................................... 

Numer telefonu/faxu ........................................................................................ 

 
 
 
Oświadczam, że: 
 

a) Dysponuję placówką banku, fili na terenie Kalet. 
 

…………………………………………………………. 
adres placówki, fili 
 
b) Utworzymy w miejscowości Kalety placówkę banku, filię do dnia 30 czerwca 

2012 roku, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmio-
tu/ów do udostępnienia ww. siedziby. 

 
………………………………………………………….. 
adres placówki, fili 

 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość, data) 

           .......................................................................... 

            (podpis uprawomocnionego przedstawiciela) 
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 (wzór formularza) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
 
 

 
 

 

  
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zaso-
by na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: 

 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych” 

 

 

oświadczam w imieniu: 

 

(nazwa Podmiotu na zasobach których Wykonawca polega) 

 

że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 
         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do  reprezentowa-

nia Podmiotu na zasobach którego  
 Wykonawca polega ) 

 

*1 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach 
których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.” składa każdy podmiot na za-
sobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp.  

 

 
 

 

(wzór formularza) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ / 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  KAPITAŁOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
 

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych” 

 
 
1*. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
( Dz. U,  Nr 50, poz. 331 późń. zm.), do której należy Wykonawca: 

 
     Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

  
1. 

 
 

 

 
2. 

 
 

 

 
..............................., dn. ...................  

                 
.........................................................................                                                    

(podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) 
  
___________________________________________________________________ 
 
2*. Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   
(Dz.U,  Nr 50, poz. 331 późń. zm.).  

 
 

..............................., dn. ...................                   
 

.........................................................................                                                    
(podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) 

  
                                                                                                                                          
 
 * Niepotrzebne skreślić.  
 
 ** Uwaga! Niniejszy Formularz  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U Nr: 50, poz. 331 późń. zm. ) złożyli odrębne oferty w tym samym postę-
powaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
 

Umowa nr        /2015 
na prowadzenie Bankowej obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek 
organizacyjnych 
 

 
Zawarta w dniu………… 2015 r. w …………….. pomiędzy: Miastem Kalety, z siedzibą 
Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2, reprezentowaną przez: 
 
Burmistrza Miasta Kalety           -   Klaudiusza Kandzię  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Renaty Sosnica 
 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Bankiem” reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………………    -  …………………………………. 
2. …………………………………………    -  …………………………………. 
 
Strony ustalają, co następuje:  
 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Banku w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jej jednostek 
organizacyjnych”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami.). 

 
 

§ 1 
 

1.Bank zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi Budżetu Miasta Kalety oraz jego 
jednostek organizacyjnych, którymi są: 
- Urząd Miasta Kalety, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach, 
- Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach Miotku, 
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, 
- Zespól Szkół w Kaletach, 
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Kaletach, 
- Miejski Dom Kultury w Kaletach, 
- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach. 
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2. Bankowa obsługa Budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych będzie  
     polegać na: 
     - otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych,  
       likwidacja rachunków pomocniczych, 
     - realizacja poleceń przelewu, 
     - przyjmowanie wpłat gotówkowych, 
     - dokonywanie wypłat gotówkowych, 
     - dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe, 
     - przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów  
       z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych gminy oraz  
       jednostek podległych, 
     - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 
     - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, 
     - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, 
     - możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na  
       wniosek jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1pkt 1. 
3. Bank zapewnia elektroniczny system obsługi bankowej obejmujący: 
    - instalacja systemu, 
    - obsługa systemu, 
    - przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 
    - bieżąca aktualizacja oprogramowania,  
    powyższe wydatki ponosi Wykonawca. 
4. Rachunki rozliczeniowe zostaną otwarte dla każdej jednostki organizacyjnej wymienio- 
     nej w § 1 pkt. 1, w oparciu o odrębne umowy, zawarte na warunkach określonych w  
     niniejszej umowie. 
5. Otwarcie rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy, następuje w oparciu o  
     pisemny wniosek Zamawiającego, a jego prowadzenie odbywa się na zasadach określo- 
     nych w niniejszej umowie. 
  

§ 2 
 

Bankową obsługę Budżetu Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych Wykonawca 
będzie wykonywał w ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

§ 3 
 

1. Za świadczone Zamawiającemu usługi, Wykonawca będzie pobierał następujące 
    prowizje/opłaty  : 

- otwarcie, likwidacja rachunku (za rachunek, jednorazowo)  zł  gr. 
- prowadzenie rachunku (za rachunek, kwartalnie)   zł  gr. 
- przelewu do innego banku w formie papierowej (za przelew)……zł ..….gr. 
- dokonywanie przelewów w systemie bankowości  

internetowej (za przelew)                           zł  gr. 
           -  przyjmowanie i przetwarzanie płatności masowej 
              (od pozycji)                                                                             zł  gr.              
           -  elektroniczny system obsługi bankowej – abonament  
              (miesięcznie)        zł  gr. 
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-  uruchomienie kredytu w ramach rachunku bieżącego (od limitu)   % 
 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku, bez odrębnej  
    dyspozycji należnych opłat i prowizji, wyliczonych na zasadach określonych w pkt 1. 
3. Prowizje i opłaty określone w pkt. 1 podczas trwania umowy nie mogą ulec zmianie. 
4. Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 
   -  przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 
      przez osoby fizyczne i prawne z różnych tytułów, 
   -  dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek  
      organizacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych z różnych tytułów,         
    - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 
    - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, 
    - zainstalowanie oprogramowania związanego z systemem bankowości internetowej, 
    - przeszkolenie pracowników oraz użyczenie wyposażenia technicznego, o ile  
      posiadany przez Urząd Miejski i jednostki nie będzie współpracował z systemem  
      oferenta. 
    - dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 
 

§ 4 
 

1.Środki na rozliczeniowym rachunku bankowym i rachunkach pomocniczych oprocento-  
    wane będą według stawki WIBID O/N pomniejszone o marżę banku w wysokości    %. 
2. Odsetki od środków na rachunku podlegają kapitalizacji w okresach ……., a odsetki z  
    kapitalizacji będą dopisywane automatycznie do rachunku podstawowego, za wyjątkiem  
    rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kaucji mieszkaniowych i  
    rachunku depozytowego.  
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego udzielić kredytu w rachunku  
    bieżącym. 
2. Oprocentowanie kredytu powiększa się o marżę Banku w wysokości ………%. 
3. Wysokość limitu kredytu oraz szczegółowe warunki korzystania z kredytu zostaną  
     określone w odrębnej umowie. 
 

§ 6 
 

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do  
    dysponowania środkami na rachunku, wymienione w „karcie wzorów podpisów”  
    stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Banku o wszelkich  
    zmianach danych dotyczących prowadzenie rachunku, a w szczególności o odwołaniu  
    lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem.  
\ 

§ 7 
 

1. Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego, do wysokości  
    środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez  
    Bank kredycie. 
2. Na wniosek Zamawiającego Bank może uwzględnić wpływy bieżące do realizacji  
    pilnych płatności. 
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3. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe posiadacza rachunku bez  
    zbędnej zwłoki nie później niż w następnym dniu roboczym dla banku..  
4. Za opóźnienia w realizacji dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą  
    w wysokości równowartości odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki, według 
    aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku, obliczonej w stosunku do  
    kwoty objętej dyspozycją.  
6. Odszkodowanie wypłacane jest na pisemny wniosek posiadacza rachunku. 

 

§ 8 
 

Strony umowy ustalają, że: 
1.  Bank będzie sporządzał codzienne wyciągi bankowe, do których dołączane będą  
     załączniki stanowiące oryginalne dowody wpłat (wystawione przez nadawcę –  
     odcinek dla odbiorcy). 
 2. Wyciągi z rachunku bankowego ustalenia sald będą odbierane codziennie przez  
     upoważnionego pracownika Zamawiającego.  
 

§ 9 
 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony os 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 

§ 10 
 

1. Zakazuje się wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zama-
wiającego, niezgodnych z treścią oferty. 

2. Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 
 

§ 11 
 

W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach i w takim przypadku Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12 
 

Strony za obopólnym porozumieniem mogą z różnych przyczyn rozwiązać umowę przed 
terminem określonym w § 9 pkt. 2, albo po uprzednim 3 - miesięcznym wypowiedzeniu 
umowy przez Zamawiającego.  
 

§ 13  
 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzy-
gać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą 
przez właściwy sąd. 
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§ 14 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, przepisy ustawy Kodeks cywilny i przepisy ustawy Prawo bankowe, a w 
sprawach procesowych przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego. 
 

§ 15 
 

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzem-
plarze dla każdej ze stron. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

INFORMACJA O GMINIE 
 
1. Plan dochodów na 2015 rok    -  23 924 365,96 zł 
2. Plan wydatków na 2015 rok    -  24 841 314,59 zł 
 

3. Obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych oraz liczba prowadzonych  
      rachunków: 
Lp. nazwa jednostki ilość prowadzonych rachunków 

bankowych 
1.0. Budżet/Urząd Miasta Kalety 1 rachunek podstawowy 

  23 rachunków pomocniczych 
   

1.1. Ilość przelewów średnio w miesiącu: 4 320 sztuk 
 - przelewy wychodzące 480 sztuk 

 - przelewy przychodzące 3 840 sztuk 

2.0. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kale-
tach 

1 rachunek podstawowy 
2 rachunki pomocnicze 

   

2.1. Ilość przelewów średnio w miesiącu: 683 sztuk 
 - przelewy wychodzące 661 sztuk 

 - przelewy przychodzące 22 sztuk 

3.0. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ada-
ma Mickiewicza w Kaletach 

1 rachunek podstawowy 
1 rachunki pomocnicze 

4.0. Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku 1 rachunek podstawowy 
2 rachunki pomocnicze 

5.0. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach 1 rachunek podstawowy 
1 rachunki pomocnicze 

6.0. Zespół Szkół w Kaletach 1 rachunek podstawowy 
3 rachunki pomocnicze 

7.0. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Pla-
cówek Oświatowych 

1 rachunek podstawowy 
4 rachunki pomocnicze 

   

 Łączne przelewy placówek oświatowych 580 sztuk 
 - przelewy wychodzące 400 sztuk 

 - przelewy przychodzące 180 sztuk 

9.0. Miejski Dom Kultury 1 rachunek podstawowy 
   

 Ilość przelewów średnio w miesiącu: 51 sztuk 
 - przelewy wychodzące 43 sztuk 

 - przelewy przychodzące 8 sztuk 

10.0. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 
Borka w Kaletach 

1 rachunek podstawowy 

   

 Ilość przelewów średnio w miesiącu: 15 sztuk 
 - przelewy wychodzące 14 sztuk 

 - przelewy przychodzące 1 sztuk 

Sporządził: Skarbnik -  Renata Sosnica 
 


