
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Bankowa obsługa bud żetu Gminy Sulików oraz jednostek 

organizacyjnych gminy tj. Urz ędu Gminy Sulików, Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Szkoły Podstaw owej w 

Studniskach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Biernej, Przedszkola 

Publicznego w Sulikowie, Gminnego O środka Pomocy Społecznej w 

Sulikowie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie  

Numer ogłoszenia: 368410 - 2012; data zamieszczenia : 27.09.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bankowa obsługa budżetu Gminy Sulików oraz 

jednostek organizacyjnych gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Biernej, Przedszkola 

Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sulikowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, 

Szkoły Podstawowej w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulikowie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Przedmiot zamówienia obejmuje 

usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych polegające 
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na: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych oraz ewentualne ich 

zamykanie. 2.Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie 

związania z zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.Prowadzenie rozliczeń 

bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym. 4.Objęcie systemem bankowości elektronicznej 

obsługiwanych jednostek - instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek 

organizacyjnych - bez opłat. 5.Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z 

potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej. 

6.Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia (lokaty typu overnigh) z 

zastrzeżeniem, że z jednego wskazanego rachunku pomocniczego Urzędu Gminy lokowane będą wolne 

środki ponad saldo 6.000,00 zł. 7.Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

8.Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie 

banku z możliwością negocjowania oprocentowania. 9.Utworzenie punktu obsługi bankowej w Sulikowie. 

10.Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji. 

11.Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji. 12.Wydanie 3 

kart płatniczych do wskazanego rachunku pomocniczego Urzędu Gminy bez pobierania prowizji za 

wydanie oraz użytkowanie karty, z dziennym limitem transakcji wynoszącym 2.000,00 zł dla każdej z kart. 

13.Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w 

niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami. 14.Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku 

odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 

deficytu budżetowego, do wysokości 1 000.000,00 zł bez pobierania prowizji i opłat. Oprocentowanie 

kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez 

prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez 

Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający, przed pierwszym 

uruchomieniem kredytu w danym banku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 20 

dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty. Naliczanie i pobieranie odsetek od 

wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego 

miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej 

wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku. O wysokości 

oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem. Do naliczania odsetek 

przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem 

kredytu będzie weksel in blanco. 15.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek 

budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz 

dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego 

roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako 

jednostki samorządu terytorialnego bez opłat i prowizji. 16.Przekazywanie na rachunek bieżący Urzędu 

Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego odsetek skapitalizowanych w ostatnim dniu każdego 
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miesiąca na wskazanych rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z 

dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników 

jednostek budżetowych - bez opłat i prowizji. 17.Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych 

rachunkach bez pobierania prowizji i opłat. 18.Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego 

innych czynności poza wymienionym w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał opłaty i prowizje 

zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 

zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także 

realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego 

lub innego aktu prawnego zezwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym niniejszym zamówieniem), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku 

określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oświadczenie, że wykonawca rozpoczął 

działalność gospodarczą przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 

cytowanej wyżej Ustawy. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 
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III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 70  

2 - Oprocentowanie środków - 20  

3 - Oprocentowanie kredytów - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Istotne postanowienia umowy zawarto w załaczniku nr 4 do siwz Zmiana umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gmina Sulików ul. 

Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.10.2012 

godzina 09:50, miejsce: Gmina Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro Obsługi Klienta) 59-975 Sulików. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

Page 6 of 6

2012-09-27http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=368410&rok=20...


