Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.gminabocki.pl

Boćki: Obsługa bankowa budżetu Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych
działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury w okresie 01.09.2012r.
- 31.08.2017r.
Numer ogłoszenia: 254836 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu
Gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i
instytucji kultury w okresie 01.09.2012r. - 31.08.2017r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Boćki oraz jednostek organizacyjnych
działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 1.Obsługę bankową prowadzoną dla: a)Budżetu Gminy Boćki, b)Urzędu Gminy
Boćki c)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach, d)Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury w Boćkach, e)Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach,
f)Zespołu Szkół w Boćkach, g)Szkoły Podstawowej w Andryjankach. W ramach obsługi
bankowej Wykonawca zobowiązany jest do: 1.Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i
rachunków pomocniczych. 2.Realizację poleceń przelewów (wewnątrz bankowych) w ramach
banku obsługującego Gminę Boćki, bez pobierania opłat i prowizji. 3.Realizację poleceń
przelewu do innych banków. 4.Przyjmowania wpłat gotówkowych od jednostek
wymienionych w punkcie 1 i sołtysów, bez pobierania prowizji i opłat. 5.Dokonywania
wypłat gotówkowych dla jednostek wymienionych w pkt 1, bez prowizji i opłat.
6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób fizycznych i prawnych związanych z

rachunkiem. 7.Udostępnianie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej
jednostkom wymienionym w pkt 1, sporządzanych na koniec każdego dnia, w którym
wystąpiły operacje na rachunkach bankowych. 8.Udostępnienie usługi typu teleserwis
(informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie). 9.Wydawania blankietów czeków
gotówkowych. 10.Wydawania opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta
bankowego na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek budżetowych.
11.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, instalacją,
serwisem i przeszkoleniem na 5 stanowiskach pracy (stanowiska mają być uruchomione w
ciągu 1 miesiąca licząc od dnia obowiązywania umowy). W przypadku awarii systemu lub
braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie
papierowej. 12.Serwis oprogramowania, przekazywania i instalowania wersji
aktualizacyjnych, usuwania awarii w możliwie najkrótszym czasie. 13.W przypadku awarii
systemu, lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w
formie papierowej. 14.Lokowanie wolnych środków z rachunków, na lokaty jednodniowe
typu overnight w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z
salda rachunku budżetu Gminy i trwać będą do godz. 8.00 dnia następnego. a)w przypadku
wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i
weekendowy, b)w przypadku, gdy wysokość oprocentowania środków podlegających
automatycznemu inwestowaniu jest niższa od oprocentowania środków wynikających z
umowy rachunku, nie dokonuje się inwestowania. 15.Udzielenie kredytu krótkoterminowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca winien przedłożyć zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku
określonym w art. 178 ust. 1 - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.
193 ustawy - Prawo bankowe.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca winien wykazać się
doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał co najmniej
jedną usługę odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez
usługę odpowiadającą rodzajem i wartością Zamawiający rozumie usługę polegającą
na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego o wartości budżetu
nie mniejszej niż 10 mln zł w okresie jednego roku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o 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
o 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
o

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, 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
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy
wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdz VI pkt 2 ppkt
2, oraz rozdz VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ. 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określone w rozdz VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia określone w rozdz VI pkt 2 ppkt 1 SIWZ składa pełnomocnik wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców
oddzielnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 - 85
2 - Opłacalność ekonomiczna rachunku - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili ich zawierania.
Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego jak i
Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie
mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę
grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się
mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej
dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności
uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zmiennych na realizację przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych
umowy, oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy
ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację obniżających
koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe

brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, określają zmiany korzystne z punktu realizacji przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. PLac Armii Krajowej 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

