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Ogłoszenie nr 611657-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Gmina Toszek: Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
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
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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: Gmina Toszek, krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul.
Bolesława Chrobrego 2 , 44-180 Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-mail
zrp@toszek.pl, faks 322 334 141.
Adres strony internetowej (URL): www.toszek.pl; www.bip.toszek.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
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.toszek.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:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkmi załącznikami należy złożyć w
zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu.
Adres:
Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek - Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
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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: Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej
jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: ZRP.271.8.2020
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:
wszystkich części
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: 1. Jednostki
objęte zamówieniem: a) Urząd Miejski w Toszku, b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, c) Centrum
Usług Wspólnych w Toszku, d) Publiczne Przedszkole w Toszku, e) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny
Sendler w Toszku, f) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, g) Szkoła Podstawowa w
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Pniowie, h) Szkoła Podstawowa w Kotulinie, i) Szkoła Podstawowa w Paczynie. 2. Zakres usług objętych
przedmiotem zamówienia: a) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN dla obsługi
budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych (podstawowych i pomocniczych); b) otwieranie i
zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i
pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych;
c) stosowanie systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) do wybranych kont Urzędu Miejskiego
w Toszku, zapewniającego automatyczną identyfikację płatnika poprzez wirtualny indywidualny numer
rachunku bankowego: - uznanie rachunku podstawowego, do którego przypisane są rachunki masowych
płatności sumaryczną kwotą przetworzonych płatności masowych otrzymanych przez Bank do godziny
20:00 powinno nastąpić w danym dniu roboczym; - system nie może posiadać możliwości obciążania
rachunków funkcjonujących w ramach systemu identyfikacji masowych płatności. Ewentualne reklamacje
winny obciążać rachunek podstawowy, do którego przypisane są rachunki masowych płatności; d)
potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; e) generowanie JPK_WB na żądanie
Zamawiającego; f) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych: - w przypadku wpłat własnych
zapewnienia możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki Zamawiającego w
oddziale banku lub w przypadku braku oddziału banku na terenie Toszka za pośrednictwem innej
jednostki współpracującej z Bankiem. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonywania
wpłat do najbliższej dostępnej wrzutni; - w przypadku wpłat własnych jednostek organizacyjnych
Zamawiającego zapewnienie możliwości odprowadzania gotówki w oddziale banku lub w przypadku
braku oddziału banku na terenie Toszka, za pośrednictwem najbliższego wpłatomatu lub wrzutni
bankowej. Prowizja nie może być pobierana od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rachunki
bankowe objęte obsługa bankową Gminy i jej jednostek organizacyjnych; g) dokonywanie wypłat
gotówkowych – zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków
bankowych Zamawiającego w oddziale banku lub w przypadku braku oddziału banku na terenie Toszka
zapewnienie maksymalnie 3 zasileń w gotówkę miesięcznie, w postaci wypłaty w formie zamkniętej,
dostarczonej przez konwój. Dostarczenie gotówki powinno nastąpić w godzinach między 8:00 a 12:00
dnia następnego po złożeniu dyspozycji; h) realizacja poleceń przelewów metodą tradycyjną jak i
elektroniczną na terytorium UE bez dodatkowych opłat. Przelewy w formie tradycyjnej będą realizowane
tego samego dnia jeśli zostaną złożone w Banku do godziny 14:00. Przelewów złożonych po godzinie
14:00 dokonuje się poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewów do Banku
kontrahenta najbliższą sesją, jednak nie później niż do godziny 8:00 dnia następnego. Przelewy w formie
elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej będą realizowane w czasie rzeczywistego
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zlecenia dokonanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego; i) wydawanie blankietów czekowych
gotówkowych (możliwość zastąpienia czeków papierowych czekami elektrycznymi); j) sporządzanie
zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnienie, bez dodatkowych opłat, tego
zestawienia w formie elektronicznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za
każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. Wyciągi bankowe będą
udostępnione w dniu następnym do godziny 8:00; k) podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji
o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie złożenia
dyspozycji płatności przez dłużnika w innym Banku; l) wydawanie potwierdzenia stanu salda na każde
żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku
kalendarzowego w formie papierowej; m) dopisywanie odsetek bankowych do wszystkich jednostek
organizacyjnych Gminy Toszek za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą
datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazanych na podstawie pisma
Zamawiającego na rachunek budżetu Gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych
opłat i prowizji; n) możliwość deponowania ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych
wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na
rachunkach lokat krótkoterminowych typu „overnight” bez ponoszenie z tego tytułu prowizji i opłat, w
przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku
bankowym. Uruchomienie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności
(bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku
Zamawiającego na rachunek depozytu w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej
lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji
Zamawiającego nie później niż do godziny 8:00. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których może
zostać uruchomiona taka opcja. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego
zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę na piśmie; o) możliwość deponowania ze wskazanych przez
Zamawiającego rachunków bankowych wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie
bankowym na lokacie krótkoterminowej 3-dniowej weekendowej bez ponoszenia z tego tytułu
dodatkowych opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż
oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchomienie takiej opcji będzie następować
automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci
przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu w wysokości
salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi pierwszego
dnia roboczego po weekendzie. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godziny
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8:00. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których może zostać uruchomiona taka opcja.
Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym fakcie
Wykonawcę na piśmie; p) możliwość deponowania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych
innych niż overnight lub 3-dniowe weekendowe, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, na
pisemny wniosek/elektroniczną dyspozycję Zamawiającego; q) możliwość pobierania opłat z tytułu
kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z
innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat i
prowizji; r) oprocentowanie środków, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce
odpowiednio: - WIBID 1M – dla środków na rachunkach bieżących, - WIBID O/N dla lokat
krótkoterminowych typu „overnihgt” oraz 3-dniowych weekendowych i innych, pomniejszona o marżę
banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy; s) bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej
obsługi rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych i budżetu Gminy Toszek na
dowolnej ilości stanowisk (najpóźniej w dniu podpisania umowy). Wykonawca winien zapewnić
instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania
na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Toszek.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach
podstawowych i pomocniczych, - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach
dostępnych środków, - możliwość przeliczenia płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej
realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR, - uzyskanie raportów o zrealizowanych
operacjach, - sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, - generowanie potwierdzenia
zrealizowanego przelewu, - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym
służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej. System bankowości
elektronicznej musi umożliwić dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez
dwóch upoważnionych pracowników, - możliwość wymiany informacji pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi objętymi umową w trybie on-line, - współpracę
systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym działającym w Urzędzie Miejskim
w Toszku w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć
możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego, - zapewnienie
wsparcia informatycznego w razie awarii programu, - umożliwienie Skarbnikowi Gminy lub osobie
upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu) do wszystkich sald rachunków bankowych
jednostek organizacyjnych. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać
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Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z
danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane
teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; t) Wykonawca nie będzie pobierał od
jednostek Zamawiającego innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie
czynności wymienionych w zamówieniu; u) jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną
przekazane Zamawiającemu inne jednostki organizacyjne w tym jednostki budżetowe lub zakłady
budżetowe, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków
bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany
opłaty zaproponowanej w ofercie, v) udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku
bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Toszek. Kredyt
uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej
kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od zaangażowania
kredytu tj. od salda nie wykorzystanej części kredytu; w) oprocentowanie kredytu będzie stanowiła
zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca
powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy; x) wydawanie oświadczeń,
zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności
bankowych (np. zmiana karty wzoru podpisów); y) sporządzanie historii do rachunku bankowego na
prośbę Zamawiającego; z) potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji. 3. Dodatkowe
informacje dotyczące realizacji zamówienia: a) za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich
ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał
żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie
ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Gminy Toszek oraz jej jednostek organizacyjnych objętych umową
i będzie pobierane wyłącznie z rachunku wydatkowego Urzędu Miejskiego w ostatnim dniu miesiąca, za
który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe; b) Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków
dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy
z wyłonionym bankiem; c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków w
innych bankach; d) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do
podpisania umowy z każdą jednostka organizacyjna Gminy Toszek. Warunki obsługi kosztów z nią
związanych rachunków szczegółowych odbywają się na warunkach określonych umową główną; e)
Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie udzielić zamawiającemu porad i konsultacji; f) ilość i zakres
obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i
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wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych; g) Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego
jednostek organizacyjnych. 4. Informacje dotyczące szacunkowego zakresu ilościowego przedmiotu
zamówienia: a) ilość rachunków bankowych – 73; b) ilość płatników w systemie identyfikacji masowej
płatności – 10.000; c) przelewy bankowe na rachunki w bankach: około 3.000 szt./m-c w ; d) wartość
wypłat gotówkowych: średnio 50.000,00 zł/m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub mniejsze); e)
wartość wpłat gotówkowych: średnio 110.000,00 zł m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub
mniejsze); f) salda na rachunkach bieżących Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek są
bardzo zróżnicowane, począwszy od wysokiego stanu środków na wybranych rachunkach (nawet do ok.
4.000.000,00 zł) przez dłuższy bądź krótszy okres czasu do stanu zerowego; g) przewidywana liczba
stanowisk do obsługi rachunków bankowych przy pomocy systemu elektronicznego: 20; h) szacowana
liczba blankietów czekowych: 600 szt.; i) przewidywana roczna wysokość kredytu odnawialnego w
rachunku bankowym do 1.500.000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66112000-8
66113000-5

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
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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: 2021-01-05 lub zakończenia: 2024-01-04

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 za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca powinien posiadać
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności bankowej,
o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (DZ. U. z 2019 r. poz.
2357) a w przypadku określonym w art. 178 w/w ustawy inny równoważny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo
Bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze
bankowej budżetów jednostek sektora finansów publicznych, których dochody budżetowe w jednym
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roku wynosiły co najmniej 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100), a okres
obsługi był nie krótszy niż 12 miesięcy.
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:
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
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
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:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: aktualne
(ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego/Bankowego na utworzenie banku i rozpoczęcie
działalności bankowej, a w przypadku określonym w art. 178 w/w ustawy inny równoważny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.
193 ustawy Prawo Bankowe. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
i zawodowej: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie /wykaz
potwierdzający wykonanie usług – spełnianie odpowiednio warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 ppkt
3) SIWZ, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Pod pojęciem głównych usług
Zamawiający rozumie usługi polegające na obsłudze bankowej budżetów jednostek sektora finansów
publicznych - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wymaganego przez
Zamawiającego. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie; inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej (tiret 1). W przypadku, gdy Zamawiający – Gmina Toszek
jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie (załącznik nr 6 do SIWZ) zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
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)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
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stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

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:
Nie
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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
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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

Ryczałtowy miesięczny koszt obsługi bankowej

35,00

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

10,00

Oprocentowanie rachunku bieżącego

15,00

Oprocentowanie lokat terminowych

10,00

Oprocentowanie lokat typu „overnight”

15,00

Oprocentowanie lokat typu 3-dniowej lokaty weekendowej 15,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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
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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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro¬wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które zostały określone w § 13 wzoru umowy
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy 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: 2020-11-26, 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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