
Oleśnica: Bankowa obsługa bud żetu Gminy Ole śnica i jednostek 

organizacyjnych gminy na okres 36 miesi ęcy  

Numer ogłoszenia: 170000 - 2014; data zamieszczenia : 20.05.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, 

tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gminaolesnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

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

Oleśnica i jednostek organizacyjnych gminy na okres 36 miesięcy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Oleśnica i jednostek 

organizacyjnych podległych Gminie Oleśnica na okres 36 miesięcy. Obsługa bankowa dotyczy w 

szczególności: rachunku podstawowego budżetu i rachunków pomocniczych, rachunku dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, rachunku depozytowego, rachunku Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie dla Gminy Oleśnica 

rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunki związane z 

rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2) otwarcie i prowadzenie dla 

jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i 

specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii 

Europejskiej, 3) środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą 

oprocentowane według stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M 

WIBID, pomnożonej przez współczynnik k podany w ofercie - (do porównania ofert stawka 1 M 



WIBID na dzień 30.04.2014r.). Współczynnik k jest stały w całym okresie trwania umowy, 4) 

realizacja przelewów dostarczonych do banku: - w formie papierowej na rachunki prowadzone: a) w 

Banku, b) w innych Bankach, - w formie elektronicznej na rachunki prowadzone: a) w Banku, b) w 

innych Bankach, 5) przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w 

Banku, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków, 7) 

generowanie i wydawanie codziennie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z dokumentami 

źródłowymi, 8) lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, oprocentowanych według stawki 

zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce 1 M WIBID, pomnożonej przez 

współczynnik k podany w ofercie - (do porównania ofert stawka 1 M WIBID na dzień 30.04.2014r.). 

Współczynnik k jest stały w całym okresie trwania umowy, 9) świadczenie usług bankowości 

elektronicznej. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Oleśnica oraz następujące jednostki 

organizacyjne Gminy Oleśnica: a) Urząd Gminy w Oleśnicy, b) Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy, c) Przedszkole Gminne w Oleśnicy, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Oleśnicy, e) Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy. Planowana ilość prowadzonych rachunków 

bankowych dla Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych: około 20 szt. Ilość przewidywanych 

operacji rocznie z tytułu realizowanych przelewów dla Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych: 

około 25 000 szt. Wykonawca musi posiadać siedzibę, oddział, filię lub placówkę na terenie gminy 

Oleśnica, w terminie wskazanym na podpisanie umowy w ramach przedmiotowego zamówienia, 

świadczącą pełen zakres usług objętych zamówieniem.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.00.00-4. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

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

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności Zamawiający wymaga posiadania: - zezwolenia uprawniające do wykonywania 

czynności bankowych na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym 

w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 

działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo 

bankowe. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na 

podstawie przedłożonego dokumentu, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg 

formuły spełnia lub nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 

3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 



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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

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

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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, 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy                                 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, 

wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się               

o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy                 

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy 

występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Każdy oddzielnie 

z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



• 1 - Cena - 1 

• 2 - Prowadzenie rachunku bankowego (zł/miesiąc) - 10 

• 3 - Opłata za przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku (zł/szt.) - 10 

• 4 - Opłata za przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach (zł/szt.) - 

10 

• 5 - Opłata za przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku (zł/szt.) - 10 

• 6 - Opłata za przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach 

(zł/szt.) - 5 

• 7 - Prowizja od wszystkich wpłat gotówkowych (%) - 10 

• 8 - Prowizja od wypłat gotówkowych (%) - 10 

• 9 - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (%) - 15 

• 10 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na lokatach overnight (%) - 5 

• 11 - Miesięczny abonament za korzystanie z elektronicznej obsługi bankowej (zł) - 14 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.gminaolesnica.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy             

w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica. 

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

ofert:  28.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica, sekretariat - pokój 14. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 

        Wójt Gminy Oleśnica 
         /-/ mgr Leszek Juda 
    


