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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH 
WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Zamawiający: GMINA OSTRÓDA 
    
 
 
Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony  
 
 
Przedmiot zamówienia:  usługi   

 
 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

 
 
 
                                                                                                    Zatwierdzam 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.  
 
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże nieodpłatnie w terminie 5 dni niniejszą specyfikację 
w formie skryptu.  
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowe j na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 
23) Pzp – składa się w terminie  3 dni  od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5)  
 
Materiały do pobrania na Biuletynie Informacji Publicznej: 

 sprawozdania budżetowe za 2016 r. 
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
=6859  

 sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 r. 
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
=7268  

 bilans jednostki budżetowej oraz rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 
2016 r.             
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
=7053 

 
 
 

1) Zamawiający:  

Gmina Ostróda  
    województwo warmińsko-mazurskie 
    ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
    tel. 89 676 07 80;   fax. 89 676 07 90 
 

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej 
ustawą Pzp. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). 

 

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 
Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2017r. roku  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy 
ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl .  

 
Pojęcie „Wykonawca” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). – osoba fizyczna, 
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6859
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6859
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7268
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7268
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7053
http://bip.gminaostroda.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7053
http://www.bip.gminaostroda.pl/
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prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 

3) Opis przedmiotu zamówienia: usługi 

3.1.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 Kod: 66110000-4 Nazwa: Usługi bankowe 

3.2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

3.3. 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 Sembrzyckiego 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)  Szkoła Podstawowa w Durągu, Durąg 15, 14-106 Szyldak, 

9)  Szkoła Podstawowa w Lipowie, Lipowo 16, 14-100 Ostróda, 

10)  Szkoła Podstawowa w Idzbarku, Idzbark 30, 14-100 Ostróda, 

11)  Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, ul. Szkolna 8, 14-100 

Ostróda, 

12)  Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie, Tyrowo Nr 41, 14-100 Ostróda, 

13)  Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd Nr 20b, 14-100 Ostróda, 

14)  Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, ul. Spacerowa 8, 14-133 

Stare Jabłonki, 

15)  Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 

Ostróda, 

 

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 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 telefonicz-

nego lub innego zgłoszenia, 

- dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, 

- sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi, 
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- wydawanie blankietów czekowych, 

- instalację, udostępnianie, aktualizację i wsparcie serwisowe w siedzibie Zamawiają-

cego 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, 

- 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 ra-

chunku 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, 

- „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Ostróda zgodnie 

z dyspozycjami Gminy Ostróda jako jednostki samorządu terytorialnego oraz 

dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z 

dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach (np. odsetki 

bankowe) na wskazane rachunki,  

- przechowywanie depozytu w banku, 

- dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) 

narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, 

zabezpieczeń należnego wykonania umowy). 

 

W ramach świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostróda i jednostek 

organizacyjnych 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, 

- opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego 

i jednostek organizacyjnych, 

- opłat i prowizji za przekazywanie z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych 

na rachunkach jednostek budżetowych na wskazane rachunki, 
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- opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji i wsparcia serwisowego w sie-

dzibie 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.  

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Wysokość kredytu w rachunku bieżącym - na 2018 r. zaplanowano w projekcie 

uchwały budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, nie można 

określić wysokości limitu w latach 2019 – 2021 z uwagi na to, że wartość ta jest 

corocznie ustalana w uchwale budżetowej. 

Depozyt - depozyt jednorazowy zapasowych kluczy do kasy pancernej na cały okres 

umowy na obsługę bankową. 

 

Rodzaj usług bankowych 
Wartość ogółem dla gminy i jej 

jednostek budżetowych w 2016 r. 

Liczba dokonany przelewów 56.565 

Liczba wydanych blankietów czekowych 345 

Kwota wpłat gotówkowych 4.828.702,28 zł 

Kwota wypłat gotówkowych 5.555.986,28 zł 

Liczba prowadzonych rachunków bankowych 44 

 

U W A G A: 

1) Wykonawca zawrze umowę na prowadzenie rachunków bankowych 

indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 siwz. 

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

siedzibę banku, oddział lub filię. 

3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby wszelkie 
czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę i związane z 
obsługą bankową Zamawiającego wykonywane były przez 
pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 
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22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). 

3.5. Dokumentowanie zatrudniania osób, o których mowa w pkt 3.4 odbywać się 
będzie na podstawie pisemnej informacji składanej przez Wykonawcę 
(obejmującej także podwykonawcę) w dniu podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązku określonego 
w pkt 3.4. 

3.7. Z tytułu nie spełnienia wymagań określonych w pkt 3.4 (także podwykonawcę) 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 
5 000,00 zł, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie. 

 

4) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. 

 

5) Warunki udziału w postępowaniu  
 

5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego dotyczące: 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

5.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału w 
postępowaniu oraz żąda od wykonawcy środków dowodowych w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

5.3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności – obsługi bankowej - zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz.  1876z 
późn. zm.). 
 

5.4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Nie dotyczy – Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej 
wskazanego przepisu. 

5.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

5.6. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający 
będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale 6 SIWZ. 
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5.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.8. art. 22a ustawy Pzp – Zasoby innych podmiotów. 

5.8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5.8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.8.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  ustawy Pzp. 

5.8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5.8.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

5.8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy  Pzp, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

 

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia  

Podstawa prawna: 
Art. 22 ust. 1, art. 25, 25a ustawy Pzp, rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
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może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. poz. 1126). 

6.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 
Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów zamawiający żąda: 

zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 
z póżn. zm.). 

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 
(według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do siwz); 

Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
(załącznik nr 4 do siwz); 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
 
6.3. Zasoby innych podmiotów - dokumenty 

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2822%28a%29%29
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

 
6.4. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

6.4.1 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i 
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

6.4.2   Dokumenty, o których mowa w pkt 1, inne niż oświadczenia, o których mowa 
w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.4.3   Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.4.4    Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

6.4.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.4.6  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

6.4.7  W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
poz. 1126), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów. 

 
6.5. Oferta wspólna 

6.5.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

6.5.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, 
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia. 

6.5.3 Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2822%28a%29%29
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7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

7.1. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania ma być  
kierowana do zamawiającego:  

Urząd Gminy Ostróda  
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda; 
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego zamówienia ma mieć dopisek: 
„Dotyczy: 
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2017 na wykonanie zadania pn.: 

 Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

7.2. Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między 
zamawiającym a wykonawcami: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 

2) osobiście, 
3) za pośrednictwem posłańca, 
4) faksem (89) 676 07 90 
5) mailem na adres: przetargi@gminaostroda.pl  

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną 
(mailem), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

7.4. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu i drogą 
elektroniczną (mailem) nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ. 

7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji 
telefonicznie. 

7.6. 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. 

7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.6, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 7.6. 

7.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 

mailto:przetargi@gminaostroda.pl
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7.10. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

7.11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

7.12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

W sprawach dot. procedury: Magdalena Wajdyk, 
W sprawach dot. opisu przedmiotu zamówienia: Teresa Ołowska  

 

8) Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

9) Termin związania ofertą. 
 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

9.3. 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. 

 

 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) 
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem 
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem: 

Gmina Ostróda 

Oferta do przetargu, nr sprawy ZP.271.16.2017 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

Nie otwierać przed dniem 1.12. 2017 r. do godz. 9.30 
 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi  
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe 
otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem 
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składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską za 
jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert. 

10.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem 
oferty niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy Pzp. 

10.5. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia 
ponosi wykonawca. 

10.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

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

10.8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 
ust. 2 ustawy Pzp. 

10.9. Oferta tzn. formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w 
imieniu wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba 
upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania 
zobowiązań finansowych. 

10.10. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, 
cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania. 

10.11. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie 
omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących 
ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w 
tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do 
oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty 
oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w 
przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i 
wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. 

10.12. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek 
zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 

10.13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); 
złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – 
spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną 
ofertę. 

10.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub 
ustanawiający pełnomocnika. 

10.15. Oferta musi zawierać następujące elementy: 
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1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 do siwz – w 
formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe za poszczególne 
czynności i usługi określone w jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub 
procenty, w zależności od pozycji). 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu - załącznik nr 3 do siwz; 

4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę 
wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w 
formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

6) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do siwz); 

7) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 

8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - 
odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23  ustawy Pzp); 

9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. 

 

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Ostróda  
 – sekretariat na I piętrze.  

 Oferty należy składać do dnia 1.12.2017 r. do godz. 9.00. 
 Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.  

11.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona 
Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp. 

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

11.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem „zmiana". 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Ostróda- sala sesyjna III piętro w 
dniu 1.12. 2017 r. o godz. 9.30. 

11.6. (art. 86. ust. 5 ustawy Pzp) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi określone w 

jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub procenty, w zależności od 
pozycji). 
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12) Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
12.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 3 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

12.2. Cena  oferty powinna być obliczona/podana w następujący sposób: 

1) W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe za poszczególne 
czynności i usługi określone w jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub 
procenty, w zależności od pozycji - załącznik nr 1), 

2) dla  porównania cen ofert, należy wyznaczyć cenę oferty uwzględniając 
powyższe wartości jednostkowe oraz przyjęte przez Zamawiającego 
założenia, zgodnie ze wzorem podanym w formularzu ofertowym, 

 

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

 
13.1. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

1) opłata za prowadzenie jednego rachunku bankowego miesięcznie  – 25 % 
(cena wyliczona według wzoru A) 

2) opłata za jeden przelew do innego banku – 25 % (cena wyliczona według 
wzoru A) 

3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 25 % (cena wyliczona według 
wzoru B) 

4) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – 25 % (cena wyliczona 
według wzoru C) 

 
13.2. Do wyliczenia ilości punktów przyznanej ofercie zastosowane zostaną wzory: 

1) wzór A: 
 

 x 100 x 25 % = …… pkt 

 
2) wzór B: 

 

 x 100 x 25 % = …… pkt 

 
3) wzór C: 

 

 x 100 x 25 % = …… pkt 
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Ocenę końcową ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez każdą 
z ofert w w/w kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 
największą ilością punktów. 
 
Stopy bazowe do oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego oraz 
kredytu w rachunku bieżącym stanowią odpowiedni WIBID 1M i WIBOR 1M, dla 
celów porównawczych ofert należy przyjąć WIBID 1M i WIBOR 1M na dzień 24 
listopada 2017 r.  
 
W formularzu ofertowym należy wpisać wartość WIBID 1M i WIBOR 1M oraz podać 
marżę, a następnie sumę lub różnicę, która będzie oceniana.  
 
Cenę oferty należy wyliczyć w formularzu ofertowym z uwzględnieniem zasad: 
1) wszystkie wyliczenia należy podać do dwóch miejsc po przecinku, 
2) opłaty, prowizje i marże muszą być niezmienne przez cały okres trwania umowy, 
3) niedopuszczalne jest podawanie wysokości prowizji i opłat wariantowo np. od-do, 

nie mniej niż, około, 
4) w przypadku, gdy opłata lub prowizja wynosi 0 zł należy w formularzu oferty 

wpisać ,,0 zł”, 
5) ilekroć w formularzu ofertowym jest mowa o prowizji należy przez to rozumieć 

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

6) cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 
punktów.   

13.4. Zamawiający będzie oceniał oferty według dokumentów złożonych do oferty, 
według kryteriów podanych w niniejszej specyfikacji.  

 
 

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
14.1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 
2 ustawy Pzp). 

14.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi zamawiającemu wzór umowy 
zawierający w szczególności zapisy Rozdziału 16 niniejszej specyfikacji- 
Ogólne warunki umowy,  które zostaną wprowadzone do treści umowy 
zaproponowanej przez bank . Zapisy umowy podlegać będą ewentualnym 
negocjacjom w zakresie nie objętym niniejszą specyfikacją. Niedopuszczalne 
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są negocjacje dotyczące kryteriów oceny ofert, na podstawie których 
dokonano wyboru oferty.   

14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 

14.4. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

14.5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym 
ustaleniu dokładnego terminu. 

 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

16) Ogólne warunki umowy,  które zostaną wprowadzone do treści 
umowy zaproponowanej przez bank.  

 
16.     Ogólne warunki umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

zaproponowanej przez bank. 

 

16.1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU 
GMINY OSTRÓDA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2018-
2021”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na 
warunkach wskazanych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy. 

16.2. Bank zobowiązuje sie do wykonywania obsługi bankowej, określonej w pkt 1, 
na jednakowych warunkach dla budżetu Gminy Ostróda i jednostek 
organizacyjnych gminy, w zakresie obejmującym: 

1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i 

pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 

2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,  

3) wypłaty gotówkowe do kwoty 20.000 zł bez konieczności uprzedniego 

telefonicznego lub innego zgłoszenia, 

4) dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, 

5) sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system 

obsługi, 

6) wydawanie blankietów czekowych, 

7) instalację, udostępnianie, aktualizację i wsparcie serwisowe w siedzibie 

Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych, pełnego 

oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej 

oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, 
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8) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym gminy na pokrycie 

przejściowego deficytu budżetu, na podstawie odrębnego wniosku, do 

wysokości limitu ustalanego corocznie w uchwale budżetowej gminy, 

9) możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku 

budżetu gminy w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie 

będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokaty, 

10) możliwość naliczania odsetek od poszczególnych sum zgromadzonych 

na rachunku depozytowym,  

11) wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank na wniosek Zamawiającego, 

12) naliczanie i kapitalizowanie na koniec ostatniego dnia miesiąca odsetek 

od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych 

gminy i jednostek organizacyjnych, 

13) „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy 

Ostróda zgodnie z dyspozycjami Gminy Ostróda jako jednostki 

samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek 

budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego 

roku kwot pozostałych na rachunkach (np. odsetki bankowe) na 

wskazane rachunki,  

14) przechowywanie depozytu w banku, 

15) dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania 

umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych 

depozytów (wadiów, zabezpieczeń należnego wykonania umowy). 

16.3.  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w pkt 2, zawiera 
załącznik Nr 3 do umowy. 

16.4.  Bank oświadcza, że posiada na terenie miasta Ostróda siedzibę/oddział/ filię. 

16.5. Zamawiający i jednostki posiadające rachunki bankowe zobowiązują się do 
gromadzenia na tych rachunkach swoich środków pieniężnych oraz 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa i wydanymi na ich podstawie odpowiednimi 
przepisami bankowymi. 

16.6.  Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych 
Zamawiającego i jednostek mu podległych będą oprocentowane wg zmiennej 
stopy procentowej opartej na zmiennej stawce WIBID 1M (wyliczonej jako 
średnia z notowań stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego) pomniejszona o ......%. 

16.7.  Oprocentowanie rachunku na dzień zawarcia umowy wynosi .......% (WIBID 
1M średnia z notowań stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego minus .......%) w stosunku rocznym. 

16.8. W przypadku zmiany stawki WIBID 1M oprocentowanie ulega zmianie zgodnie 
z zapisami w pkt 6 i 7 oraz nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 

16.9.  Naliczanie i dopisywanie odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. 

16.10.  Do celów obliczania oprocentowania: każdy miesiąc liczy się 
rzeczywistą liczbę dni, a rok dni 365.  
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16.11. W ramach świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostróda i jednostek 
organizacyjnych Bank nie jest uprawniony do pobierania opłat ani prowizji za 
niżej wymienione czynności, związane z wykonaniem przedmiotu umowy: 

1) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków podstawowych i 

pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 

2) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez 

Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę, 

3) opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, 

4) opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego, 

5) prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym, 

6) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 

7) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej 

części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku 

bieżącym, 

8) opłat za wydanie blankietów czekowych, 

9) opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 

Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 

10) opłat i prowizji za przekazywanie z dniem 31 grudnia każdego roku kwot 

pozostałych na rachunkach jednostek budżetowych na wskazane 

rachunki, 

11) 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, 

12) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, 

13) opłat za przyjęcie i przechowywanie depozytu w banku. 

16.12. Podstawą otwarcia rachunku bankowego (podstawowego oraz pomocniczych) 
dla Zamawiającego i każdej jednostki jest odrębna umowa rachunku 
bankowego, oparta na zasadach i warunkach niniejszej umowy, którą Bank 
zobowiązany jest zawrzeć w terminie do dnia ................ na okres od dnia 
01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. 

16.13. Umowa, o której mowa w pkt 12, zostanie zawarta pomiędzy Bankiem, a 
osobami uprawnionymi do składania oświadczenia w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych Zamawiającego i danej jednostki  

16.14. Integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 12 i 13 jest karta wzorów 
podpisów oraz dokumenty stwierdzające, że: 

 -jednostka została utworzona zgodnie z przepisami prawa, 

 -osoby ją reprezentujące są uprawnione do składania oświadczeń w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych. 

16.15. Karta wzorów podpisów jest ważna do czasu pisemnego zawiadomienia 
Banku o wygaśnięciu pełnomocnictwa. 

16.16. Strony zastrzegają, że w całym okresie obowiązywania umowy ilość 
rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych Gminy, 
określona zgodnie z pkt 3, oraz ich forma organizacyjna może ulec zmianie. 
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16.17. W przypadku łączenia, przekształcania lub utworzenia nowych jednostek 
organizacyjnych Gminy, Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową i 
podpisanie umowy na prowadzenie rachunków bankowych z tymi jednostkami, 
na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

16.18. Zmiany w zakresie określonym w pkt 16 i 17 wymagają formy pisemnej i 
zostaną wprowadzone stosownym aneksem do niniejszej umowy. 

16.19. Dyspozycje rozliczeniowe Zamawiającego i jednostek – polecenia przelewów 
przyjęte przez Bank będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku 
międzybankowego (dni robocze). 

16.20. Bank będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby 
upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie 
wzorów podpisów, stanowiące załącznik do umowy rachunku. 

16.21. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia banku o zmianie 
wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w 
szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem. 

16.22. Zamawiający upoważnia bank do pobierania z rachunku bankowego 
należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak 
w ofercie, z zastrzeżeniem pkt 11. Podane w ofercie ceny jednostkowe za 
czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania 
umowy. 

16.23. Bank zwraca bez wykonania dyspozycję rozliczeniową w przypadku 
wystąpienia w dyspozycji istotnych uchybień o charakterze formalnym.  

16.24. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku 
bieżącym Zamawiającego, na jego wniosek. 

16.25. Wysokość oprocentowania dla kredytu w rachunku bieżącym liczona będzie 
jako średnia notowań stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego + marża........p.p. Na dzień zawarcia niniejszej umowy 
oprocentowanie wynosi ........% w stosunku rocznym. 

16.26. Do kredytu w rachunku bieżącym sporządzona zostanie oddzielna umowa 
kredytowa. 

16.27. Bank nie pobierze prowizji od kwoty udzielonego kredytu w rachunku 
bieżącym. 

16.28. Bank wydaje książeczki czekowe: gotówkowe i rozrachunkowe dla 
Zamawiającego i każdej jednostki. 

16.29. Za czeki rozrachunkowe zagubione lub utracone Bank nie odpowiada. Na 
życzenie Zamawiającego lub jednostki Bank zobowiązany jest zastrzec 
wypłaty z zagubionych czeków zgodnie z podanym zakresem terytorialnym i 
podmiotowym określonym przez posiadacza rachunku. 

16.30. W przypadku zagubienia czeku gotówkowego jego posiadacz zobowiązany 
jest niezwłocznie zgłosić fakt utraty czeku do Banku, a Bank na koszt 
posiadacza rachunku dokonuje natychmiastowego zastrzeżenia konta i 
blankietów czekowych zagubionej książeczki. 

16.31. Bank po podpisaniu niniejszej umowy udostępni Zamawiającemu system 
elektroniczny, przekaże oprogramowanie wraz z licencją oraz przeszkoli 
upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

16.32. Zasady i warunki udostępnienia i korzystania z systemu elektronicznego, o 
którym mowa w pkt 31 określa załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 
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16.33. Za usługi wymienione w pkt 31 Bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji. 

16.34. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej nie zawinionej przez 
Zamawiającego, koszt realizacji operacji wykonanych w siedzibie Wykonawcy 
nie obciąża Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia awarii winna ona być 
usunięta najpóźniej w ciągu 24 godzin. W przypadku nie usunięcia awarii w 
tym czasie, ewentualne koszty, na które zostanie narażony Zamawiający 
ponosi Bank. 

16.35. Strony dodatkowo postanawiają: 

 1) w ramach umowy na wniosek Zamawiającego Bank będzie niezwłocznie 
potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie 
itp. 

 2) ustala się miesięczną kapitalizacje odsetek z tytułu oprocentowania 
środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 

 3) nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za 
wykonywanie obsługi bankowej, niż określonych w ofercie Banku, ewentualna 
opłata za czynności bankowe będzie potrącana ostatniego dnia miesiąca dla 
każdego rachunku, 

 4) strony postanawiają, że bank będzie codziennie sporządzał wyciągi 
bankowe na rachunkach, na których występują operacje, 

 5) treść operacji uwidoczniona w wydrukach wyciągów z rachunków 
bankowych winna zawierać wszystkie dane zamieszczone w dokumencie 
polecenia przelewu  bądź innych dokumentach bankowych w szczególności – 
imię, nazwisko, adres osób bądź firm dokonujących wpłaty; tytuł wypłaty, przy 
pobraniu gotówki z rachunku czekiem obligatoryjnie podanie nr czeku. 

 6) gmina i jednostki odbierają wyciągi z rachunku w sposób uzgodniony z 
bankiem w odrębnej umowie. Gmina i jednostki podległe zobowiązane są 
zgłosić do Banku niezgodność salda w ciągu 14 dni od daty operacji. Bank 
natomiast zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i 
udzielić posiadaczowi rachunku właściwych informacji. 

16.32 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu 
nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. 

16.33 Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto: 

 - oferta Banku – załącznik Nr 1 do umowy, 

 - SIWZ – załącznik Nr 2 do umowy, 

 - wykaz jednostek organizacyjnych gminy – załącznik Nr 3 do umowy, 

 - zasady i warunki udostępnienia i korzystania z systemu elektronicznego – 
załącznik Nr 4 do umowy. 

16.34 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 

16.35 Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 
31.12.2021 r. 

16.36 Ewentualne spory z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 



ZP.271.16.2017  siwz 

21 
 

16.37 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks 
cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

16.38 Niniejsza umowa sporządzona będzie w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy 

 
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI (art. 179 – 198g) 

ustawy  Pzp. 

18) Liczba części zamówienia, na która wykonawca może złożyć 
ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może 
zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia które 
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 
liczbie części 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający 
zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie 
umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp 

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

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiającego 

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@gminaostroda.pl 

mailto:przetargi@gminaostroda.pl
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Strona internetowa zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl 

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą, 
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 
 

24) Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

26) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 
Pzp 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

27) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a 
ust. 2 Pzp 

Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 
 

28) Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp 

Nie dotyczy. 

29) Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 
oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Pzp 

Nie dotyczy. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji w postaci 
katalogu elektronicznego. 

30) Informacje o podwykonawcach (art. 36a, 36b, 36ba Pzp) 

30.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
30.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 

30.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

30.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
 



ZP.271.16.2017  siwz 

24 
 

Formularz oferty - Załącznik nr 1 
 

Gmina Ostróda 
14-100 Ostróda,  
ul. Jana III Sobieskiego 1 

 
OFERTA 

 
do przetargu nieograniczonego nr ZP.271.16.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Gmina Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl 
 
2. WYKONAWCA: 

Pełna dokładna nazwa 
wykonawcy/ 
Imię i nazwisko 

 

Siedziba 
 

 

Dokładny adres siedziby 
 
 

 

REGON  

NIP  

Tel  

Fax  

e-mail  

Strona internetowa  

Adres do korespondencji 
 

 

Tel  

Fax  

e-mail  

 
 
3. Osoba uprawniona do kontaktów 

 

Imię i nazwisko 
 
 

 

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 
- gwarantuję(my) wykonanie  Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 
 
5. Oferuję (my) wykonywanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
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1) cenę – opłatę za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości … zł (słownie: … zł) 
za 1 rachunek miesięcznie,  

2) realizację  przelewów do innych banków za cenę … zł (słownie: … zł) od 1 szt. 
przelewu, 

3) oprocentowanie środków na rachunkach ….%  (słownie: … %)   
6. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ….%  (słownie: … %)   

Stopy bazowe do oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego oraz kredytu 
w rachunku bieżącym stanowią odpowiedni WIBID 1M i WIBOR 1M, dla celów 
porównawczych ofert należy przyjąć WIBID 1M i WIBOR 1M na dzień 24 listopada 2017 r.  

 

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

9. Oświadczam, ze zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, ze akceptuję/emy bez zastrzeżeń ogólne postanowienia umowy.  

11. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych i wymaganiami podanymi w siwz, 

12. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić) 

13)  

Lp. Część zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy  

Firma podwykonawcy 

   

   

   

 
 
 
…………………………………… 

data 

 
 

.................................... 
      Podpis  
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Załącznik nr 2.  
 

 

Zamawiający: 
Nazwa: Gmina Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl 
 
Wykonawca: 

………………………………….......................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

nr ZP.271.16.2017,  
prowadzonego przez Gminę Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
oświadczam, co następuje: 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.1.1) i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia 
w Rozdziale 5. pkt 5.3 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 
której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.1.1) i Specyfikacji 
istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5. pkt 5.3 (wskazać dokument i właściwą 
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………….…………………………….……
……………………………………………………………………………………....., w następującym 
zakresie: ……………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3.  
 

Zamawiający: 
Nazwa: Gmina Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl 
 
Wykonawca: 
………………………………….......................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  

w latach 2018 – 2021 
nr ZP.271.16.2017,  
prowadzonego przez Gminę Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
oświadczam, co następuje: 
 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………..………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………...…………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4.  
 
Zamawiający: 

Nazwa: Gmina Ostróda 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
REGON 510743255 NIP 741-20-90-157 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((tj. 
Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy 
Pzp. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych  
w latach 2018 – 2021 

nr ZP.271.16.2017,  
 
Imię i nazwisko ..........................................................................................................  
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................  
z siedzibą w ........................................................................................................... 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................  
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:  
1. Nie należymy do grupy kapitałowej*.  
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. *  
 
UWAGA:  
1.  Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib  
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. 

 
* niepotrzebne skreślić  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 
UWAGA:  
Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 Pzp). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 
każdy z  Wykonawców osobno. 
 
 
 
 
 

 


