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SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    (SIWZ) –  usługa 
 

 

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiający:               Gmina  Ostróda 

    reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy  w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,  

                                              14-100 Ostróda 

    Tel. (89) 676 – 07 – 80; Fax: (89) 676 – 07 – 90;  

                                               

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

 

BANKOWA   OBSŁUGA   BUDŻETU   GMINY     OSTRÓDA     I    JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH  

  W LATACH 2014-2017 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Zatwierdzam  
 

Ostróda, 30 października 2013r. 
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina  Ostróda 

reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 

Urząd Gminy  w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,  

14-100 Ostróda 

Tel. (89) 676 – 07 – 80; Fax: (89) 676 – 07 – 90;  

                                               

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp. 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest  bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i  jednostek 

organizacyjnych w latach 2014-2017. 

             

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

      Główny przedmiot:  66.11.00.00-4  -  Usługi bankowe  

                                                       

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi 
budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych gminy wymienionych poniżej: 

 
1)  Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, 
2)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,  
     14-100 Ostróda, 
3)  Szkoła Podstawowa w Brzydowie, Brzydowo 27, 14-100 Ostróda, 
4)  Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Zembrzyckiego w Pietrzwałdzie,  
      Pietrzwałd 94, 14-100 Ostróda, 
5)  Szkoła Podstawowa w Szyldaku, ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak, 
6)  Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20,  
      14-133 Stare Jabłonki, 
7)  Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, Zwierzewo 36, 14-100 Ostróda, 
8)  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu, Durąg 15, 14-106 Szyldak, 
9)  Gimnazjum w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd 94, 14-100 Ostróda, 
10)  Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie,  
        ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda, 
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11)  Zespół Szkół w Lipowie, Lipowo 16, 14-100 Ostróda, 
12)  Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, ul. Szkolna 8,  

14-100 Ostróda, 
13)  Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie, Tyrowo Nr 41, 14-100 Ostróda, 
14)  Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd Nr 20b, 

 14-100 Ostróda, 
15)  Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, ul. Spacerowa 8, 14-133 Stare 

Jabłonki, 
16)  Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 

14-100 Ostróda. 
 

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. obejmującej 
- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla 
budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 

           - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,  
- wypłaty gotówkowe do kwoty 20.000 zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego  
lub innego zgłoszenia, 
- dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, 
- sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi bądź w formie 
papierowej na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, 
-wydawanie blankietów czekowych, 
-instalację, udostępnianie, aktualizację i wsparcie serwisowe w siedzibie Zamawiającego i 
w jednostkach organizacyjnych, pełnego oprogramowania związanego z systemem 
bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, 
- udzielanie kredytu w rachunku bieżącym gminy na pokrycie przejściowego deficytu 
budżetu, na podstawie odrębnego wniosku, do wysokości limitu ustalanego corocznie w 
uchwale budżetowej gminy, 
- automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na ra-
chunku budżetu gminy, na rachunek lokaty typu overnight,  
- możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu gminy w 
postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane 
bezpośrednio przed założeniem lokaty, 
- możliwość naliczania odsetek od poszczególnych sum zgromadzonych na rachunku 
depozytowym,  
- wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank na wniosek Zamawiającego, 
- naliczanie i kapitalizowanie na koniec ostatniego dnia miesiąca odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych gminy i jednostek 
organizacyjnych, 
- przechowywanie depozytu w banku. 

 
3.2. W ramach świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostróda i jednostek organiza-

cyjnych Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę: 
- prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych dla 
budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 
- prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na 
rachunek prowadzony przez Wykonawcę, 
- opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, 
- opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego, 
- prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym, 
- prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 
- prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii 
kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, 
- opłat za wydanie blankietów czekowych, 
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- opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego 
i jednostek organizacyjnych, 
- opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji i wsparcia serwisowego w siedzibie 
Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z 
systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych 
pracowników, 
- opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, 
- opłat za przyjęcie i przechowywanie depozytu w banku. 

 
 

Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w 
okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby 
jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi 
jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego 
postępowania oraz złożonej oferty.  

 

 

U W A G A: 

1) Wykonawca zawrze umowę  na prowadzenie  rachunków  bankowych indywidualnie z 

każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 p.pkt 1) siwz. 

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda siedzibę banku , 

oddział lub  filię. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawstwa. 

 

§ 4.Termin wykonania zamówienia:  od dnia 1 stycznia 2014 do dnia    31 grudnia 2017r. 

 

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia                           

do wykonywania działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 

Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r.,  poz. 1376 z  późn. zm.). 

Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie 

ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 
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pkt 1 lit. a siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty                        

za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy                          

i doświadczenia. 

Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,                     

o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp                              

i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

3. Dysponowania potencjałem technicznym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego. 

Spełnianie warunku dysponowania potencjałem technicznym zostanie ocenione na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o 

którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i 

uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 

ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. 

spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
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Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej                     

i finansowej. 

Spełnianie warunku posiadania zdolności finansowej i ekonomicznej do wykonania 

zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w 

trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie 

spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp  i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie       z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania: 
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 uPzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 

nr 2 do siwz), należy przedłożyć:  

a) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający 

rozpoczęcie przez Wykonawcę  działalności bankowej – zgodnie z  ustawą Prawo Bankowe. 

W przypadku składania wspólnej oferty przez kilku wykonawców (konsorcjum), w/w 

dokument musi złożyć każdy wykonawca (członek konsorcjum). 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, 

należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1Pzp (zał. nr 3  do 

siwz); 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                            

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1               

pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 2 lit. b, przedkłada dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 

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

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę                    

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

     W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom: 

Nie dotyczy. 

 

5. Inne dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 

b) Projekt umowy 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 

wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez 

wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

d) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,   w szczególności do 

podpisania i złożenia oferty. 

 

 
6. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone: 

 w § 6 siwz pkt 1– oświadczenie musi poświadczać spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu, o których mowa w § 5 siwz pkt 2-5, co najmniej przez jeden z podmiotów 

występujących wspólnie lub łącznie przez te podmioty; 
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 w § 6 siwz pkt 1  – oświadczenie musi poświadczać spełnianie warunków udziału                                    

w postępowaniu, o których mowa w § 5 siwz pkt 1, przez każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się  o udzielenie zamówienia; 

 w § 6 siwz pkt 1 lit. a oraz pkt 2, 3 – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia;  

 w § 6 siwz pkt 5 lit. a, b - wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz. 

 Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 6 siwz pkt 5 lit. c, składa każdy podmiot, który 

ustanowił swojego pełnomocnika do występowania w niniejszym postępowaniu 

przetargowym, a który sam lub wspólnie z innymi wykonawcami ubiega się o udzielenie 

zamówienia. 

 

Oświadczenia wskazane w § 6 siwz oraz dokumenty, o których mowa w § 6  siwz pkt 5 lit. a, 

muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 6 siwz   pkt 5 lit. c, 

d muszą być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty, o 

którym mowa  w § 6 siwz pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b muszą być złożone     w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, 

kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców lub podmiotów trzecich są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców lub podmioty 

trzecie. 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

 

 
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w ustawie Pzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 
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3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym, upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert., tj. do dnia  12.11.2013r. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                      

o którym mowa w pkt 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich 

treść na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

9. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10.  W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego                 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 

11.  Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 8, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu        w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której siwz została 

udostępniona. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 8. Wymagania dotyczące wadium  
 
       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
§ 9. Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

5. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w § 6 siwz. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

7. Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom 

trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część 

niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego                       

i oznaczonej: 

 nazwą i adresem wykonawcy; 

tytułem: „BANKOWA   OBSŁUGA   BUDŻETU   GMINY     OSTRÓDA     I    JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH  

  W LATACH 2014-2017 

9. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę 

(osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
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majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się                           

o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym                  

w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być 

ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych  z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 

Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Ostróda 

         14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 , I piętro sekretariat 

2. Termin składania ofert upływa dnia 12. 11.2013r. o godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia .12.11.2013r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego j.w., 

III piętro sala sesyjna 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,                          

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek, Zamawiający 

niezwłocznie udzieli informacji, o których mowa w pkt 5 i 6. 

 
 
 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1) Cenę oferty należy wyliczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

a) Wszystkie wyliczenia należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Opłaty, prowizje i marże muszą być niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

c) Niedopuszczalne jest podawanie wysokości prowizji i opłat wariantowo np. ,,od-

do” . 

d) W przypadku, gdy opłata lub prowizja wynosi 0zł należy w formularzu oferty 

wpisać ,,0zł”  

e) Ilekroć w formularzu ofertowym jest mowa o prowizji należy przez to rozumieć 

wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), jeżeli w formularzu 
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ofertowym jest mowa o opłacie należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne 

kwotowo od czynności. 

f) Stopy bazowe do oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego oraz 

kredytu w rachunku bieżącym stanowią odpowiedni WIBID1M i WIBOR1M, dla 

celów porównawczych ofert należy przyjąć WIBID1M i WIBOR1M na dzień  

4 listopada 2013r. W formularzu ofertowym należy wpisać wartość WIBID1M i 

WIBOR1M oraz podać marżę m, a następnie wyliczyć sumę lub różnicę, która 

będzie oceniana. 

2) Podstawę wyceny przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia § 3 p-kty 1-3 siwz, 

Cenę ofertową stanowi opłata miesięczna obejmująca wszelkie koszty związane                         

z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, 

o których mowa w § 3 pkt-y 1, 2 i 3 p.pkt 1) – 2) siwz.  

3) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

 

1. Przy  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
 
1) Cena ofertowa   – 60 % w tym; 

       - opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych -  35% 

       - opłata za przelew do innego banku- 25% 

Cena wyliczona według formuły opisanej w pkt. a, b  

2) Pozostałe kryteria 
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 5% 
- oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych- 16% 
- oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight- 19% 

Cena wyliczona według formuły opisanej w pkt.  c, d, e   

 
2. Do wyliczenia ilości punktów przyznanej ofercie zostanie zastosowany wzór: 
 
a) Opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych 
 
najniższy oferowany koszt + 100  
koszt w badanej ofercie  + 100              x 0,35 x 100 = ilość punktów  
 
b) Opłata za przelew do innego banku 
 
najniższy oferowany koszt + 100  
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koszt w badanej ofercie  + 100              x 0,25 x 100 = ilość punktów  
 
c) Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym  
 
najniższe oferowane oprocentowanie  
oprocentowanie w badanej ofercie               x 0,05 x 100 = ilość punktów  
 
d) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych 
 
 oprocentowanie w badanej ofercie   
 najwyższe zaoferowane oprocentowanie               x 0,16 x 100 = ilość punktów  
 
 
 
e)  oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight 
 
 oprocentowanie wg badanej oferty 
najwyższe oferowane oprocentowanie       x 0,19  x 100 = ilość punktów  
 
 

 

Ocenę końcową ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez każdą z ofert                         

w w/w kryteriach oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą ilość punktów.          

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą  najwyższą ilość punktów,                     

za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów                       

w kryterium ceny ofertowej. Gdy i to porównanie nie pozwoli na wybór najkorzystniejszej 

oferty, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w 

pozostałych kryteriach, zgodnie z przyjętą wagą procentową od najwyższej  do najniższej. W 

przypadku, gdy o wyborze oferty będzie decydowała ilość punktów uzyskanych                                      

w kryteriach o takiej samej wadze procentowej, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która otrzyma największą ilość punktów kolejno w tych kryteriach.  

 

                     . 

§ 14. Badanie ofert- korekta omyłek 
 
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której 

mowa w pkt 1 lit. c, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, 

dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 

 

UWAGA: 

 Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, 

błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w 

tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona.  

 Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych 

dokonywanych na składowych ceny. 

 Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki,                     

w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, 

bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 

 

§ 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

przyjętym do przetargu kryterium oceny ofert; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                      

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z pkt. 4 i 5, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa w ust. 1 lit. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest: 
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1) Przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza 

została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiającym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem                      

art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                             

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) została złożona tylko jedna oferta; 

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                        

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 
§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą  Ostróda na 

wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług 

bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Ostródzie 

jako jednostki budżetowej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, o których 

mowa w § 3 pkt 3 p.pkt 1) siwz.  

2. Z każdą jednostką organizacyjną Gminy, o których mowa  w § 3 pkt 3 p.pkt 1) zostanie 

zawarta oddzielna umowa   na prowadzenie rachunków bankowych. 

3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak 

również ilość jednostek organizacyjnych  może ulec zmianie. 

4. Zastrzega się aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, wyszczególnione w § 3 pkt 3 

p.pkt 1) miały takie samo prawo do zawarcia umów na prowadzenie rachunków bankowych                    

na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz z wybranej oferty.                                   

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych 
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jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie 

rachunków bankowych na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną określone                       

w umowie zawartej z Gminą.   

5. Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążać Zamawiającego innymi dodatkowymi 

kosztami bankowymi aniżeli wynikającymi ze złożonej oferty. Ewentualna opłata                      

za czynności bankowe będzie potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego rachunku. 

 

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

uPzp. 
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8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami uPzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie uPzp, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w uPzp dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 4. 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub siwz na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i 12 wnosi się w terminie                

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

14. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                            

o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

(dalej: KIO) orzeczenia. 

17. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze 

(dalej: orzeczenie). 

18. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu                      o 
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udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu                            

lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana siwz, wzywając wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

19. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie      3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

20. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

21. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać                   

na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga.  

22. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                                    

w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                                   

z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 27, przez uczestnika, który 

przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

23. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 19 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie                        

z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp. 

24. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na 

piśmie lub ustnie do protokołu. 

25. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności Stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
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Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

26. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania                          

po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie,                            

a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

27. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania                       

po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

28. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

29. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. 

Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone 

w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności 

Zamawiającego. 

30. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 

a) w sprawie nie mają zastosowania przepisy uPzp; 

b) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 

c) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w uPzp; 

d) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 

e) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO 

lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu; 

f) odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w pkt 4; 

g) odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z postanowieniami pkt. 

7. 

31. Na orzeczenie KIO Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

32. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

33. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 19. Opis części przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
§ 20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 
Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej                 

niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia                           

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
 
§ 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 
 
Adres strony internetowej:  http://bip.gminaostroda.pl. 

 
§ 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 
 
§ 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 
§ 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
 
1) Formularz ofertowy   1 egz.  - zał. nr 1 do siwz 
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2) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   1 egz.  - zał. nr 2 do siwz 

3) Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp   1 egz.  - zał. nr 3 do siwz 

4) Materiały do pobrania na stronie internetowej bip.: 

   - sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za 2012r 

  - sprawozdanie  Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2013r. 

  - bilans jednostki budżetowej na 31.12.2012r. 

 - rachunek zysków i strat na 31.12.2012r.  
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Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
 
nazwa wykonawcy 
siedziba wykonawcy 
 

O F E R T A 
 

Gmina  Ostróda 
Urząd Gminy Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1  
14-100 Ostróda 

 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, o którym 

ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych , na: 

BANKOWĄ   OBSŁUGĘ   BUDŻETU   GMINY     OSTRÓDA     I    JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH  

  W LATACH 2014-2017 

My niżej podpisani  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

b) Opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych......................... 

c) Opłata za przelew do innego banku............................... 

d) Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym (WIBOR1M +m) 

= ..........+.........=.............. 

e) Oprocentowanie rachunków podstawowych i pomocniczych (WIBID1M - m) 

= ..........- .........=.............. 

f) Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight (WIBID1M-m) 

=         ..........- .........=.............. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2014r.  do dnia  31 grudnia 2017r. 

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania                            

i złożenia  oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od 

upływu terminu składania ofert. 
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5. Oświadczamy, że posiadamy na terenie miasta Ostróda swoją placówkę, tj. siedzibę1, 

oddział, filię, (podać rodzaj) i jest ona zlokalizowana  przy ul. ……………………………….. /  

6. Oświadczam, że  należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów2.   

 

7. Oświadczamy, że komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia został nam 

udostępniony: 

1) SIWZ; 
2) Formularz ofertowy  - zał. nr 1 do siwz; 
3) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   1 egz.  - zał. nr 2 do siwz; 
4) Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp - zał. nr 3 do siwz; 
5) Materiały do pobrania na stronie internetowej bip.: 

   - sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za 2012r 

  - sprawozdanie  Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2013r. 

  - bilans jednostki budżetowej na 31.12.2012r. 

 - rachunek zysków i strat na 31.12.2012r.  

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                                                               (podpis osoby / osób upoważnionych) 
 
 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

                                                                                               
                                                                           
                                                                                Podpisano: 

 
 

……………………………………………………… 
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
……………………………………………………… 

(adres) 

 niewłaściwe skreślić 
2 w przypadku gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej przedkłada jednocześnie  do 
oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 

 
 
 
 

Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

Oświadczenie 2 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ,,BANKOWĄ   OBSŁUGĘ   BUDŻETU   GMINY     OSTRÓDA 

     I  JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH    W LATACH 2014-2017”    

 , oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 
 
 

                                                 
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich 
imieniu. 
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Załącznik Nr 3  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

   ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  

 
 
 
 

Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 3 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na BANKOWĄ   OBSŁUGĘ   BUDŻETU   GMINY     OSTRÓDA  

    I  JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH    W LATACH 2014-2017.  

 oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 


