
 

 

Ogłoszenie nr 627902-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.  

Powiat Łęczyński: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 

43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 



a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatleczynski.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  



Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 

BANKOWA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI 

ORGANIZACYJNYMI  

Numer referencyjny: IRP.272.4.28.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami 

organizacyjnymi” w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. 3.2. Zakres usług 

obejmuje w szczególności: Kompleksową obsługę wszystkich rachunków bankowych 

Powiatu Łęczyńskiego podstawowych i pomocniczych, w tym m.in. Powiatu Łęczyńskiego 

oraz jednostek budżetowych Powiatu. Szczegółowy zakres usług (Opis Przedmiotu 

Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3.3. Klauzula zatrudnienia 3.3.1. Na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj.: 

Czynności polegające na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 



czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040), w szczególności: ⎯ otwieranie i 

prowadzenie rachunków bankowych, ⎯ udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu 

Powiatu, ⎯ obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków 

bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, generowanie i przekazywanie 

wyciągów bankowych, ⎯ obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat, ⎯ obsługa punktu 

kasowego / ajencyjnego w siedzibie Zamawiającego, ⎯ doradcy bankowego, ⎯ 

przygotowanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 3.3.2. 

Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w ppkt.1. 3.3.3. W celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 3.3.4. Wykonawca będzie zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, 

nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 3.3.5. W trakcie realizacji 

zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3.3.6. Nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę wymienionych w pkt. 3.3.3 lub 3.3.5 traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt.3.3.1 czynności. 3.3.7. W przypadku niedopełnienia wymogu 

zatrudniania pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 2 000 zł za każdy miesiąc. 3.3.8. Obowiązek zatrudniania osób na 

umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3.4. 

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

ustawy. 3.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

___________________________________________________________________________

_______ Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego 

wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. 1. 

Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem: 1.1. Jednostki niżej wymienione, 



objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat: 1) Rachunek podstawowy budżetu Powiatu 

Łęczyńskiego, 2) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 5) Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Łęcznej, 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, 7) 

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, 8) Zespół Szkół w Ludwinie, 

9) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 10) Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w 

Milejowie, 11) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 12) Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Kijanach, 13) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej. 14) 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: 1) ilość 

rachunków bankowych - 92 szt. 2) ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych 

własnych i obcych – 1450szt/193 726 zł 3) ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych 

– 7 szt./11 075 zł 4) ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –2 012 Cena 

ryczałtowa za wymienione w pkt.2 usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, 

objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą 

ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat). Stała opłata 

miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe 

wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie 

trwania umowy. 1.2. Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za 

całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek: 1) Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Łęcznej, 2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, 3) Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Łęcznej, 4) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w 

Łęcznej. Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: 1) ilość rachunków bankowych – 17 

2) ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych 31 szt./8 550 zł 3) 

ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 9/8 300 zł 4) ilość miesięcznych poleceń 

przelewów bankowych - 430 Cena za wymienione w pkt.2 usługi dla jednostek 

organizacyjnych (nie objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w 

złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie. Stała opłata 

miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe 

wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie 

trwania umowy. 1.3. Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – Rachunek Funduszu Pracy Wielkości przyjęte na 

potrzeby złożenia ofert: 1) ilość rachunków bankowych – 1 – Rachunek Funduszu Pracy 2) 

ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – brak 3) ilość i wartość 

miesięcznych wypłat gotówkowych – 3szt./3 300zł 4) ilość miesięcznych poleceń przelewów 

bankowych – 400 Cena za wymienione w pkt.2 usługi dla jednostki organizacyjnej będzie 

ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka 

samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała 

wszystkie usługi bankowe wymienione poniżej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat 

dodatkowych w trakcie trwania umowy Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie 

zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek 

bądź konieczności wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa 

bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym postępowaniem i ofertą 

wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w 

poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy na 

obsługę bankową. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w pełni spełniającej wymagania 

określone w SIWZ w tym Opisie przedmiotu zamówienia. 2. Miesięczna obsługa bankowa 

jednostek wymienionych w punkcie 1.1. ; 1.2. i 1.3. obejmuje w szczególności: 1) Otwarciu, 

prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym 

walutowych, 2) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych 3) 

Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 4) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w 



ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), 5) Realizacja 

poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) 

zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł 

(słownie: jednego miliona zł), 6) Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów 

bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia 

roboczego do godz. 8:00 7) Wydawaniu blankietów czekowych, 8) Zapewnieniu w każdej 

jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie 

ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w 

trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 

godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane 

dwa podpisy, 9) W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub 

kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat, 10) Stosowanie przez bank negocjowanych 

kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, 

poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 

euro, 11) W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w 

oddziale banku, 12) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: a) wpłat gotówkowych 

własnych dokonywanych na konta powiatu i jego jednostek organizacyjnych, b) wypłat 

gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków, c) wydawaniu opinii 

bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, d) 

przyjęcia depozytu, e) korzystania z systemu bankowości elektronicznej. 13) Bank 

zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki 

prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji. 14) 

udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o 

stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i 

opłat, 3. Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego Bank zapewni 

możliwości uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) 

budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej. 

Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym 

samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu według 

zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku 

stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. 

Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie do 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie 

pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji 

związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od 

rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in 

blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kredyt 

krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady 

Powiatu na poszczególne lata budżetowe. Maksymalna kwota w 2019 roku wynosi 5 000 000 

zł. 4. Lokata OVERNIGHT Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na 

koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. 

Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 

1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. 5. 

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone 

na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M 

skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na 

rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości 

obowiązującej w danym banku. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału. Do oferty 

należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M według danych z dnia 31 



października 2019 roku; WIBOR 1M – 1,63%: WIBID 1M – 1,43 %; W trakcie trwania 

umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w 

ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 3.2. Posiadania, 

na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, na terenie miasta Łęczna, oddziału, placówki lub 

filii banku, gwarantujące wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową 

Zamawiającego. 3.3. Uruchomienia punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie 

Zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki 

bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo 

wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / ajencyjny w zakresie: 1) nazwy odbiorcy 

wpłaty, 2) rachunku odbiorcy wpłaty, 3) tytułu opłaty; dane do wpisu zostaną przekazane 

prowadzącemu punkt kasowy / ajencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie 

kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem. Zamawiający aby Punkt 

kasowy/ajencyjny będzie wyposażony w terminal płatniczy umożliwiający opłacanie 

transakcji kartami płatniczymi z wykorzystaniem także technologii zbliżeniowej. Wszelkie 

opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez 

Wykonawcę. Godziny otwarcia punktu kasowego od poniedziałku do piątku (prócz wtorków) 

7:15 do 14:45, wtorki od 8:15 do 15:45 Punkt kasowy Wykonawca uruchomi w terminie 

maksymalnie 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

przewiduje pobieranie opłat za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy w 

wysokości uzgodnionej z Wykonawcą na podstawie odrębnej umowy. 3.4. Wyznaczenia 

minimum jednego doradcę, który zapewni stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, bieżących kontaktów operacyjnych, problemów 

technicznych, itp., w godzinach pracy Zamawiającego w czasie do 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia problemu. Kontakt z doradcą będzie osobisty, telefoniczny lub pisemny za pomocą 

poczty elektronicznej. 3.5. Zapewnienia współpracy systemu bankowego z systemem 

finansowo – księgowym Zamawiającego, bez nakładania dodatkowych opłat. 3.6. 

zapewnienia Powiatowi usług serwisowych systemu bankowości elektronicznej oraz usługi 

asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu. Właściwie przygotowany 

pracownik Banku będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia o 

konieczności jej udzielenia. Informacje dodatkowe 1. Za świadczenie usług objętych 

przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową, którą 

ponosiło będzie Starostwo Powiatowe oraz poszczególne jednostki organizacyjne, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym 

również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty wskazanej w ofercie. 3. 

Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie koszt świadczenia wszystkich usług 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku 

bieżącym Powiatu Łęczyńskiego. 4. Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny 

zaoferowany był w wysokości 0. 5. Miesięczna opłata będzie pobierana przez Wykonawcę z 

rachunku Starostwa Powiatowego oraz rachunków poszczególnych jednostek 

organizacyjnych ostatniego dnia każdego miesiąca.  

 

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

66113000-5 

66112000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2023-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2020-01-01  2023-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą 

Prawo bankowe (Dz.U. z 2018r. poz.2187 z późn. zm.) a w przypadku banków państwowych, 

pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych rozporządzeń.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że posiada przynajmniej 

jeden oddział lub filię banku na terenie miasta Łęczna, z możliwością obsługi kasowej, w tym 

realizowania wypłat gotówkowych na zlecenia Zamawiającego i jego jednostek 

organizacyjnych oraz i zobowiąże się do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego w 

siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe: 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji 



finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 6.3. W celu oceny, czy wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności: a) 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, 

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.4. 

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 

ust.5 pkt.1,2,4 i 8 ustawy Pzp. 6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.6.1 ppkt c. 6.6. W odniesieniu do 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują 

usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6.7. Zamawiający dopuszcza 

możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia tj. prowadzenia 

punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie Zamawiającego, podwykonawcy działającego 

jedynie w ramach istniejących struktur Wykonawcy tj. filiom/ajencjom. 6.8. W przypadku, 

gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.9. Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie dostawy. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.10. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.12. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 6.13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 



ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu powinien spełnić, co najmniej 

jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 6.14. Żaden z podmiotów 

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

6.15. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również do złożenia 

następującego oświadczenia: (PROSIMY TEGO OŚWIADCZENIA NIE SKŁADAĆ WRAZ 

Z OFERTĄ) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (według załącznika Nr 8 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona najwyżej, przedstawienia 

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

następujących dokumentów: . 8.4.1. kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli 

ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 z późn. zm. ) nakłada 

obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 



zamówieniem, lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia 

działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem, a w przypadku banków 

państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych 

rozporządzeń 8.4.2. oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na 

terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w 

siedzibie zamawiającego według załącznika nr 6 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. 8.3.1. 

Wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 2 ). 8.3.2. Wykonawca, który powołuje 

się na zasoby innych podmiotów, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 

pkt. 8.1. 8.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 8.3.4. dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać 

złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w 

powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi 

udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci. 8.3.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o 

podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 8.1. Zamawiający nie żąda 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 8.5. 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców 

(konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 

2) Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Poza dokumentami 

wymienionymi w pkt 8.5 ppkt.1 i 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.1. 

SIWZ 8.6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i 

oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 8.7. W 

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt.8.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena obsługi bankowej „C” 60,00 

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.” 10,00 

Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś” 30,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

19.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 19.8. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 

ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w 

stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi 

wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące 

okoliczności (warunki zmiany umowy): 1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która 

zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy, 2) istotne zmiany prawa 

powszechnie obowiązującego, wpływających na zasady realizacji przedmiotu umowy, 3) siła 

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, 4) rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu 

wykonywanych usług i zmniejszeniu wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z 

których Zamawiający rezygnuje, 5) zakresu wskazanego w załączniku nr 5 do SIWZ. – 

Istotnych postanowieniach umowy tj: Zmiana istotnych postanowień umowy: Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy jedynie zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach: 1) pojawienia się 

nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający 

będzie zamierzał skorzystać, 2) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z 

nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych/nowych zadań w wyniku zmiany przepisów 

prawa lub zmian organizacyjnych, 3) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów 

informatycznych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności 

systemu finansowo – księgowego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek 

zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi. 19.9. Zmiany 

postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 

powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  



 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


