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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Brody reprezentowana przez Wójta Gminy Brody
27 – 230 Brody, ul. St. Staszica 3
Telefon: 0-41 271 – 12 – 05
Fax:

0-41 271 – 12 – 31

e-mail: inwestycyjny.brody@vp.pl
adres internetowy: www.brody.info.pl
www.bip.brody.info.pl
2. NUMER POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oznaczone jest numerem I.27.BO.15
2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,
a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres
podany powyżej.
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego
zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
3.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3.3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39
- 46 Prawa zamówień publicznych.
3.4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.5 Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę
„Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie według CPV
66.11.00.00-4
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze
budżetu Gminy w Brodach i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych
do sektora finansów publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian
organizacyjnych. Ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą
Umową.
Obsługa bankowa obejmować ma swym zakresem, przez okres od 01-01-2016 r. do 31-122019 r., wykonanie czynności/usług:
1)

otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich,

2)

otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych,

3)

otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek
organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów
i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów
itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od
poszczególnych kwot,

4)

zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej,

5)

realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie
i papierowo),

6)

przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na
ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,

7)

realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby
upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów
– formularzu uprawnień pełnomocników,

8)

wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki

9) lokowanie środków zgromadzonych na rachunkach
10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym
11) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego
w formie zamkniętej i otwartej
12) realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących,
13) dokonywanie przelewów w obrębie Banku,
14) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz papierowej
w następnym dniu roboczym,
15) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
16) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS,

17) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, liczone jako dzienna stawka
WIBID 1M skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie, przy czym
kapitalizacja (naliczenie) odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca
tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Stopa WIBID 1M będzie korygowana przez
pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik
musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy
stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25. W
przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która
ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do
stawki WIBID 1M)
18) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku
bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu
OVERNIGHT), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego,
automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków
pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie
później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym.
Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie
obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się
na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego
w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku
likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi,
albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
19) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych
jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na
pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto
bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość
rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak
również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez
żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika
określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę
która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do
stawki WIBID 1M).
20) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku
budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości
określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej w kwocie
nieprzekraczającej 2. 000.000 zł.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części
kredytu,

- Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty
podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów
1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc
poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub
pomniejszonej (-) o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie,
stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
- Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach
obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia
kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia
po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu
poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
- Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
- W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która
zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i
charakterem do stawki WIBOR 1M.
21) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków,
tj. depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich
informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
3.

Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć:
sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego, Zamawiającemu wyciągów
bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu
bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty,
informację
o
przeprowadzonych
wpłatach,
nr
rachunku
beneficjenta
i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla
pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany
w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych
lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek.
Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały
umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności.
Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie
później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w
formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego.

4.

Rachunek sum depozytowych umożliwi automatyczną obsługę wielu depozytów, poprzez
indywidualne rachunki wirtualne, bez względu na ich wartość i pozwoli na
ewidencjonowanie odsetek bankowych od poszczególnych sum depozytowych (np. kaucji) w
taki sposób aby odsetki były doliczane do poszczególnych pozycji depozytowych i zwracane
wraz z kaucją.
System umożliwi również zarządzanie wpłatami dokonanymi bezpośrednio na rachunek
sum depozytowych (w przypadku braku możliwości przyporządkowania interesantowi
indywidualnego rachunku wirtualnego przed wpłatą np. wadia) i ewidencjonowanie odsetek
bankowych od poszczególnych kwot.
Zamawiający uzyska codziennie raporty o wszystkich otrzymanych płatnościach, saldach i
naliczonych odsetkach.

5.

Funkcjonalny system bankowości elektronicznej umożliwi za pomocą sieci Internet
w szczególności:
1) dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych), również z datą przyszłą
przelewu, z możliwością przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem
do Banku, dokonywanie jednorazowego wysyłania grupy przelewów, ze wszystkich
rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
2) ścisłe umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie
z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji, z uwzględnieniem
różnej klasy podpisów,
3) uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym, do informacji
o stanie środków na rachunkach oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym:
a) tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach
bankowych (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków) z funkcją
sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji,
b) podglądu aktualnego salda na wybranym rachunku (wybranej grupie rachunków)
c) pobierania wyciągów w postaci plików, z możliwością ich automatycznego
drukowania wraz z pojedynczymi poleceniami przelewów,
d) ułatwienie zarządzania płynnością poprzez monitoring (podgląd) stanu rachunków
i operacji bankowych na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Zamawiającego,
e) informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie,
f) tworzenie zbiorów kontrahentów, numerów rachunków i innych danych
ewidencyjnych,
g) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy
kontrahenta, daty, kwoty, ciągu znaków z tytułu przelewu 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;
4) Zapewnienie komunikacji z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej
w zakresie :
a) dodania nowego użytkownika systemu bankowości elektronicznej,
b) składania wniosku o otwarcie nowego rachunku bankowego,
c) składania reklamacji i ich rozpatrywanie przez Bank;
5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej
w Urzędzie Gminy w Brodach oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to
oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy.
6) Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie
i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na:

wdrożeniowym

a) w ciągu 1 miesiąca od podpisania "Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi
bankowej budżetu” , Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich
użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu.

b) telefonicznej obsłudze typu help dysk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych
Zamawiającego.
6. Minimalne
elektronicznej:

wymogi

bezpieczeństwa

teleinformatycznego

systemu

bankowości

1) system powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego;
2) na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający realizuje połączenie z Internetem za
pomocą serwera Proxy (squid 3.1.10) oraz dysponuje systemami operacyjnymi:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 z przeglądarkami internetowymi: Firefox 38.0
i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, Chrome 43 i wyższe;
3) system powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x
1024 lub wyższej;
4) bezpieczna komunikacja przez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB
serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowania nie
gorszej niż SSL 3.0 z kluczem o długości co najmniej 128 bitów;
5) system powinien umożliwić logowanie:
a) za pomocą hasła maskowanego,
b) za pomocą klawiatury komputerowej,
c) za pomocą klawiatury ekranowej,
d) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego
elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji
użytkownika
6) system powinien umożliwiać:
a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej
przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, zdefiniowania
dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów,
b) akceptację transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy
łączne) z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów,
c) ustawienie limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i
miesięcznych,
d) sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez
Internet,
e) tworzenie rejestru czynności użytkowników,
f) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
g) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank.
7) zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co
najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne
wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności
użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego,
8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu
bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla

użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne , nie później niż 10 dni przed
rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
7.

Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie
i papierowo).
Wykonawca
i systemach.

zapewni

realizowanie

operacji

bankowych

we

wszystkich

trybach

W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości
elektronicznej, do wysokości 1 mln zł, Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w
systemie elektronicznym ELIXIR.
W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość
wysyłania przelewów poniżej 1 000 000 zł, w wyjątkowych sytuacjach, również przez
system SORBNET.
W przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w
czasie rzeczywistym.
Polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego
jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach.
8.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania
Umowy, krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej
w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

9. Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na:
1) Wykonawca zapewni obsługę
organizacyjnych i kontrahentów,

gotówkową

Zamawiającego

oraz

jego

jednostek

2) W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla
świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości
elektronicznej (czek elektroniczny)
3) Zapewnienie obsługi gotówkowej (w banknotach i bilonie) w formie zamkniętej dla potrzeb
podmiotów objętych zamówieniem. Zamawiający powinien zapewnić przynajmniej 1
wrzutnię nocną.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u
Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.).
11. Zamawiający wymaga, aby osoby
do zachowania tajemnicy bankowej.

wykonujące

zamówienie

zobowiązane

były

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia
podwykonawcom, za wyjątkiem czynności dotyczących:
1) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości
elektronicznej,
2) Obsługi wrzutni i sortowni w zakresie m.in. obsługi i przeliczania gotówki z wpłat
zamkniętych.

Zamówienie nie obejmuje wypłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych). Na powyższą usługę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach związany jest odrębną umową.

Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą
Brody na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia
usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy
w Brodach, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające
się na przedmiot zamówienia.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2019 r.

8.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O P IS

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykażą, że:
8.1.

spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo Bankowe ( t.j. Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz.128 ze zmianami). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem
zdolnymi do wykonania zamówienia.

technicznym oraz osobami

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
-----------------Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jeśli wykażą, że brak jest
podstaw do wykluczenia ich z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa
w art. 24 ust.1
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów opisanych w pkt. 9.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp
b. natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1ustawy Pzp
Wykonawcy wykazują wspólnie.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
(art. 24. ust 2 ustawy Pzp.)
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt, 1 i 2
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania
c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
d) należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm),
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że, wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa powyżej w pkt. litera d (art. 24, ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp) istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą
przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienie, weźmie pod
uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady
uczciwej konkurencji.
9. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
9.1. Dla wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. Wykonawcy składają
następujące dokumenty:
oświadczenie „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (warunkizawarte w art. 22,
ust.1)
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez
każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na
okoliczności określone w art. 24, ust.1 należy złożyć następujące dokumenty:
9.2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.1, pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
9.2.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
art. 24 ust.1.

9.3.

z postępowania –

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 9.2.1
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert

9.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w pkt.9.2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym , administracyjnym lub organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem.
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
9.4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym,
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika
do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo.
9.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenie z art. 22 ust. 1 należy złożyć wspólne podpisane przez
każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9.1. składa ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców będą spełniać
warunki określone w pkt. 8.1.
c.

dokumenty
oddzielnie.

wymienione w pkt. 9.2. składa każdy z Wykonawców

9.8. Wszystkie Dokumenty wymienione w pkt. 9 winny być przedstawione w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie.
dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadcza za zgodność
z oryginałem Wykonawca którego dokumenty dotyczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1

Wykonawca przedstawi ofertę zgodne z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

10.2. Wraz z formularzem oferty należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które

składają się na ofertę.
10.3. Formularz oferty (wzór - załącznik do SIWZ) oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty
składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę. (podpis nieczytelny
z pieczątka imienną , a przypadku braku pieczątki czytelny podpis).
10.4. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze KRS, a w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności
gospodarczej)
lub innym dokumencie.
10.5. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania
podpisane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność z oryginałem (kopia powinna być
poświadczona notarialnie).
10.6. Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie
osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo
to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być
integralną częścią oferty.
10.7. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych – konsorcja / spółki cywilne.
10.7.1. oferta (załącznik) winna być podpisana przez każdego z wykonawców
występujących wspólnie lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania
członków konsorcjum/spółki.
10.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .
10.10. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na zamawiającego

Gmina Brody
ul. St. Staszica 3
27 – 230 Brody

- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy
-będzie posiadać oznaczenia: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze
budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora
finansów publicznych
10.11. Proponuje się aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane. Miejsca
w których Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane przez
osoby podpisujące ofertę
10.12 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
10.13. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do
składania ofert.

10.14. Podwykonawstwo
10.14.1 Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę
w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. 15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone
do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

11.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
2. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Przed przystąpieniem do oceny ofert wg kryteriów, Komisja przetargowa dokona
sprawdzenia warunków wymaganych przez Zamawiającego na podstawie złożonych
przez Wykonawców dokumentów. Następnie komisja dokona sprawdzenia czy oferty nie
podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i niniejszą SIWZ, zostaną
odrzucone.
II etap – ocena merytoryczna.
W tym etapie w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki
formalne Komisja przetargowa dokona oceny ich ofert, według następujących kryteriów i
przyporządkowanych im wag procentowych:
- Kryterium I – cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku – waga 60 %,
- Kryterium II – oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na
rachunku bankowym – waga 10 %,
- Kryterium III – oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT) – waga 20 %,
- Kryterium IV – oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – waga 10 %.
4. Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać oferta ze wszystkich kryteriów wynosi
100,00 przy czym 1 % = 1 pkt.. Zamawiający przy wyliczaniu punktów przyjmuje zasadę
zaokrąglania wielkości wynikającej z wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy
bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:
Najkorzystniejsza oferta = ilość punktów danej oferty uzyskanych w I Kryterium
+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w II Kryterium
+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w III Kryterium
+ ilość punktów danej oferty uzyskanych w IV Kryterium

6. Liczba punktów jaką dana oferta otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów,
będzie obliczona na podstawie następujących zależności:
1) cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku:
W miesięcznej opłacie za prowadzenie rachunku należy ująć wszelkie koszty związane z
czynnościami opisanymi w SIWZ.
Cenę należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.
Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:
Ilość punktów
Opłata naj. x 60
danej oferty uzyskanych = ---------------------------w I Kryterium
Opłata of.
Gdzie:
Opłata of. – oznacza wielkość opłaty rozpatrywanej oferty
Opłata naj. – oznacza najkorzystniejszą opłatę (najniższą) z pośród wszystkich rozpatrywanych
ofert
Maksymalna ilość punków jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt.
2) oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie gromadzonych na rachunkach
bankowych w skali roku:
Przy oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących porównywalny będzie
współczynnik X, o który będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w
okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie
może być niższy niż 0,25
Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:
Ilość punktów
X of. x 10
danej oferty uzyskanych = ------------------w II Kryterium
X naj.
Gdzie:
X of. – oznacza proponowany stały współczynnik X przez rozpatrywaną ofertę
X naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród
wszystkich rozpatrywanych ofert
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

3) oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT):
Przy oprocentowaniu lokat automatycznych typu OVERNIGHT porównywalny będzie
współczynnik Y o który będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w
okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku) tj. WIBID ON ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień,
przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25
Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:
Ilość punktów
Y of. x 20
danej oferty uzyskanych = --------------------w III Kryterium
Y naj.
Gdzie:
Y of. – oznacza proponowany stały współczynnik Y przez rozpatrywaną ofertę
Y naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród
wszystkich rozpatrywanych ofert
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20 pkt.
4) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego
Przy oprocentowaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym porównywalny będzie
współczynnik Z, o który będzie korygowana stopa WIBOR 1M ogłoszona jako złotowe depozyty
międzybankowe na dany dzień.
Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:
Ilość punktów
Z naj. x 10
danej oferty uzyskanych Z = ----------------------------w IV Kryterium
Z of.
Gdzie:
Z – współczynnik wyliczony dla każdej oferty
Z of. – oznacza proponowany stały współczynnik Z przez rozpatrywaną ofertę
Z naj. – oznacza najkorzystniejszy proponowany współczynnik spośród wszystkich
rozpatrywanych ofert
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

12.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu

składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający
przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie
internetowej, na której umieszczona jest SIWZ www.bip.brody.info.pl
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął
po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 12.1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
12.3. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres:
Gmina Brody
ul. St. Staszica 3
27 – 230 Brody
12.4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić
treść
dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja
jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
12.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Jeżeli
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doprowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12.6

Osoba uprawniona do kontaktowania się z
dotyczących postępowania:
Mateusz Bidziński – tel. 0-41 271 – 12 - 05

Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

12.7. Wszelkie oświadczenie, zawiadomienia oraz inne informacje pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym
przekazywane będą
faxem lub drogą elektroniczną oraz
przesyłane pocztą.
12.8 Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów, e-mail (sprawnych) pod
które Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje, zawiadomienia,
oświadczenia.
12.9. Jeżeli wykonawca otrzyma
informację faksem, e-mail
– treść tej informacji
odsyła zwrotnie pod wskazany nr faksu lub e-mail z adnotacją, że informacja doszła
i jest czytelna ze wskazaniem daty jej otrzymania.
12.10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu

dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
12.11 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W postępowaniu nie jest wymagane wadium
14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć:
Urząd Gminy w Brodach
27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 Sekretariat pok 103
Termin składania ofert upływa
w dniu 14 grudnia 2015r. o godz. 09:45
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym
Wykonawcom bez otwierania.

terminie

zostaną zwrócone

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
15.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
16.1. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:
dnia 14 grudnia 2015r. godz. 10:00
Urząd Gminy w Brodach
27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok. 102
Otwarcie ofert jest jawne.
16.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.3. Po otwarciu każdej koperty z ofertą zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa
firmy (nazwisko ), adres (siedziba), cena oferty
16.4. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy, na
jego
pisemny wniosek informacje z sesji otwarcia ofert.

17. BADANIE I

OCENA OFERT

17.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
- Kryterium I – cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku – waga 60 %,
- Kryterium II – oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na
rachunku bankowym – waga 10 %,
- Kryterium III – oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT) – waga 20 %,
- Kryterium IV – oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – waga 10 %.
17.2. Przed przystąpieniem do oceny ofert wg kryterium cena
Komisja dokona
sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1) na podstawie
złożonych przez Wykonawców
dokumentów oraz dokona sprawdzenia czy nie zachodzą przesłanki do wykluczenia
Wykonawcy wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy PZP.
17.3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go
doich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki
określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (. Zamawiający może
także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów.
17.4. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ustawy:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek,

uwzględnieniem

konsekwencji

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
17.5. Następnie oferty zostaną sprawdzone
art. 89 ust.1

czy nie podlegają odrzuceniu

na podstawie

17.6. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
17.7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców

którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny
w złożonych ofertach.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą i SIWZ
oraz została uznana za najkorzystniejszą
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

17.9. Zamawiający unieważni postępowanie , jeżeli wystąpi jedna z okoliczności , o których
mowa w art.93, ust.1 ustawy tj:
a. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
b. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
c. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy PZP, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
18.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji
Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
18.2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, firmę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru, oraz nazwy, firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca
zamieszkana i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta
18.3. Zamawiający zamieści informacje zawarte w pkt. 18.2a na własnej stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
18.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub mailem.
18. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem 5-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 18.4, jeżeli w postępowaniu zostanie
złożona tylko jedna oferta.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane
20. WARUNKI UMOWY
1. Umowa ogólna zostanie zawarta z Gminą Brody na wykonanie bankowej obsługi budżetu
Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Brodach jako
jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na
przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych, np. umowy
dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu
krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów
szczególnych ich ilość będzie uzgodniona z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w
wyniku postępowania przetargowego.
2. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy
na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego
według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z
uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych
jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same prawo do
zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem
zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek
organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca
podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i
warunkach jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
7. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
8. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części
kredytu,
9. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania
odrębnej umowy kredytowej,
10. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
11. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów
1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc

poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o
marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie
obowiązywania zamówienia.
12. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach
obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu
do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po
zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu
poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
13. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
14. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która
zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do
stawki WIBOR 1M.
15. Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.
21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

21.1. Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy PZP.
21.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
opisu
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21.4. 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.
21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
21.6. 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.
21.7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
droga faxową lub w terminie 10 dni jeśli informacja został przesłana pocztą.
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych
Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
21.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, 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 ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
lub udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
21.10. Wykonawca może zgłosić 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 doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
21.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
21.12. Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
21.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
21.14. Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod
warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden Wykonawca lub jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego.
W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
21.15. Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem
izby lub sądu na podstawie pkt. 21.12.
21.16. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
21.17. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.
21.18. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich
samych czynności Zamawiającego.

21.19. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
Listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego o sądzie
polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
21.20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

Formularz ofertowy
Załącznik do specyfikacji
…………………………………..
nazwa i siedziba Wykonawcy
aktualny nr telefonu i fax

Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27 – 230 Brody
Nawiązując do ogłoszenia o zmówieniu publicznym udzielonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu
Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów
publicznych, składam ofertę na niżej przedstawionych warunkach:
1. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
………………… zł. miesięcznie
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
- współczynnik X o który będzie korygowana
stopa WIBID 1M
………………….
3. Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT
- współczynnik Y o który będzie korygowana
stopa WIBID ON
………………….
4. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym
- współczynnik Z o który będzie korygowana
stopa WIBOR 1M
………………….

………………………………
miejscowość, data

……..………..……………
Pieczęć/ci imienna/e i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do oferty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Inne wynikające z zapisów specyfikacji ………………………………………..
należy wymienić

Załącznik do specyfikacji
…………………………………..
nazwa i siedziba Wykonawcy
aktualny nr telefonu i fax

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek
organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione
w
celu
osiągnięcia
korzyści
majątkowych,
a
także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi
gospodarczemu
lub
inne
przestępstwo
popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
 wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późn. zm.) lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
 nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą;
 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;

 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 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, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

Załącznik do specyfikacji
…………………………………..
nazwa i siedziba Wykonawcy
aktualny nr telefonu i fax

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek
organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

Załącznik do specyfikacji
…………………………………..
nazwa i siedziba Wykonawcy
aktualny nr telefonu i fax

INFORMACJA
(o przynależności do grupy kapitałowej)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego pn:
Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek
organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
1) Oświadczamy/my *, że:
a) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*
b) należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i składamy
w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP*

............................... dnia....................

.................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy do oferty
dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga
Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

