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Nr sprawy 271.4.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 11 UST. 8 PZP
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia z
uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych gminy.

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Jastarnia, ul. Portowa 24, 84 –140 Jastarnia, strona : www.bip.jastarnia.pl,
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych- tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8
czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., a także wydane na podstawie niniejszej
ustawy Rozporządzenia wykonawcze.
2.2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych.

2.3.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa Zamówień Publicznych.

2.4.
•
•

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 1692) ,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013r., poz. 1735),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559),
Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
929 z późn. zm.).

•
•
•
•
•
•
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta
Jastarni i podległych jednostek, dla których zakres usług ma obejmować:
a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w
tym funduszy celowych .
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania
zawartości oraz wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne,
prawne oraz inne podmioty).
c) dokonywanie wypłat gotówkowych.
d) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w
razie potrzeb składanych papierowo).
e) realizację poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych
papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej
1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł).
f) wydawanie blankietów czekowych.
g) zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie systemu, szkolenie osób,
serwis w trakcie trwania umowy; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy.
h) w razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale
banku.
i) Wykonawca powinien posiadać jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie Gminy
Jastarnia. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie
gminy albo posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka ulegnie
zamknięciu/likwidacji w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuję się do
zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy na obsługę gotówki w formie zamkniętej
(transport gotówki) bez dodatkowego wynagrodzenia.
j) przyjmowanie lokat krótkoterminowych,
k) możliwość udzielenia w ciągu roku zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa)
po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o założony wniosek o
udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank. Wysokość kredytu ustalona
uchwałą na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy
procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie
trwania umowy kredytowej. Aktualizacja stawki bazowej WIBOR następować będzie
każdego dnia. Zabezpieczenie kredytu jedynie przez wystawienie weksla własnego in blanco
przez wystawcę – Gminę Miasta Jastarni z kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o
poddaniu się egzekucji do wartości kredytu.
3.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz
naliczania przez Wykonawcę opłat:
a) od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez poszczególnych
Zamawiających,
b) zmiany karty wzorów podpisów,
c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
d) wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej,
e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 3.1.j) niniejszej
SIWZ.
f) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek poszczególnych
Zamawiających
g) przyjęcia depozytu,
h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym za szkolenia, o których
mowa w pkt. 3.1.g)
oprócz opłat abonamentowych o których mowa w pkt. 2 formularza ofertowego.
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3.3.

Zgodnie z treścią art.
przeprowadzają wspólnie:

16

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

zamówienie

•

Gmina Miasta Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24

•

Gimnazjum w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4

•

Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4

•

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Ks.
Stefańskiego 5

•

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24

•

Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 43

zwani w dalszej treści niniejszej SIWZ „poszczególnymi Zamawiającymi” w imieniu których
działa Urząd Miasta Jastarni.

3.4.
Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:
66 11 00 00 – 4 Usługi bankowe
66 12 00 00 − 7 Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane

4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 02.03.2015 r. – 28.02.2019 r.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1.
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
9.1.1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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•

9.1.2.
•

9.1.3.
•

9.1.4.
•

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania
specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja), w postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 586, 1133, 1585 z późn. zm.) – załączyć odpowiedni dokument.
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali lub wykonują przynajmniej jedną
usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie i załączą dokumenty potwierdzające, że usługa ta została
bądź jest wykonywana w tym okresie należycie.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku na terenie
Gminy Miasta Jastarnia lub złożyć oświadczenie, iż zapewni transport i konwojowanie środków
pieniężnych obejmujący przywóz do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek z własnej
placówki bankowej oraz wywóz z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek do własnej
placówki bankowej, po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego lub
podległe jednostki. Transport i konwojowanie musi być zrealizowane w maksymalnym czasie do
jednej godziny od zgłoszenia. Transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie zasad i wymagań , jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne . Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dni robocze
w godzinach pracy Zamawiającego i podległych jednostek.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

9.2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.

9.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza wykazać, ze warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, ze żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

9.4.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

9.5.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Praw Zamówień Publicznych.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
Jest niezgodna z ustawą ,
Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

9.6.3.

Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
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9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.6.7.
9.6.8.

Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
Zawierającą błędy w obliczeniu ceny,
Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku graficznego – spełnia/nie spełnia.

10.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
10.1.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty :
10.1.1. Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
10.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu
zgodnym z treścią załączonego załącznika nr 1 do oferty.
10.1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem
wzoru – załącznik nr 2 do oferty.
10.1.4. 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 Ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób
fizycznych oświadczenie wymienione w pkt 10.1.3. niniejszej specyfikacji – załącznik nr 3 do
oferty.
10.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert – załącznik nr 4 do oferty.
10.1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert – załącznik nr 5 do oferty.
10.1.7. Zaparafowane przez Wykonawcę Istotne postanowienia umowy, potwierdzające iż Wykonawca
zgadza się na ich treścią - załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 do oferty.
10.1.8. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych – załącznik nr 7 do oferty.
10.1.9. Koncesja, zezwolenie lub licencja - Wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 586, 1133, 1585 z późn. zm.) –
załączyć muszą odpowiedni dokument – załącznik nr 8 do oferty.
10.1.10. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub innej placówki Banku na terenie Gminy Jastarnia lub o
gwarantowanym przez Wykonawcę czasie transportu i konwojowania wartości pieniężnych
(przywóz i wywóz) z siedziby poszczególnych Zamawiających do Banku i z Banku do siedziby
poszczególnych Zamawiających – przy załażeniu że maksymalny czas od zgłoszenia do realizacji
nie może przekraczać 1 godziny – załącznik nr 9 do oferty
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10.2.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
10.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie minimum 1 usługi o łącznej wartości
nie mniejszej niż 150 tys. zł. brutto, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
tj. świadczenie usług bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie –
załącznik nr 10 do oferty.

Do wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty np. referencje od instytucji, którym wykonawca świadczył
wymienione w wykazie usługi i wykonał je z należytą starannością
10.3.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
10.3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.1.4., 10.1.5., 10.1.6. składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że:
1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.
3)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.3. zastępuje się je
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 – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym
pkt 10.3.

10.4.
Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej :
10.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy.
10.4.2. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.5.,
10.1.6. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
10.5.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10 winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

10.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczone przez wykonawcę.

11.

INFORMACJA O
WYKONAWCAMI

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA
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SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

11.1.

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.
2)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
Zamawiającego podany w punkcie 1. niniejszej specyfikacji.
3)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego
podany w punkcie 1. niniejszej specyfikacji.
4)
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
5)
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego wymienionych w SIWZ sposobów.

11.2.

Wyjaśnienia treści SIWZ:
1)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 11.2).
2)
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 15.1 niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt 11.2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4)
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt. 1
niniejszej specyfikacji.
5)
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6)
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

11.3.

Modyfikacja treści specyfikacji:
1)
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej www.bip.jastarnia.pl.
3)
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
4)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych ,,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
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6)

11.4.

Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a
ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie zamówień Publicznych ,,ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informacje o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w pkt. 1
niniejszej specyfikacji.

Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować
zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych.
2)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.
3)
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4)
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu.
5)
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6)
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub – jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę – w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

Pytania wykonawców mogą być przesłane faxem (nr 058-675-21-76) lub sformułowane na piśmie i
skierowane na adres :Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia;
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.
Zamawiający wszystkie odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ zamieści na
stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl
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12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami :
Krzysztof Nadziejko: Skarbnik Miasta Jastarnia; tel. (0-58) 675 19 13;
Agnieszka Konkel:. Podinsp. ds. plan. oper. i zarz. projekt. z UE, tel. (0-58) 675 19 30.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. W
uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający
może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie,
zawiadamiając o tym Zamawiającego.

14. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1.
Przygotowanie oferty
1)
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w formie
pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,
2)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa,
4)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
5)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane,
6)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
7)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty.
14.2.

Oferta wspólna
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1)
Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3)
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
Pełnomocnictwo winno upoważniać do reprezentowania podmiotów je podpisujących oraz
do złożenia oferty, ewentualnie do innych działań w imieniu partnerów w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4)
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą
do przedłożenia umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia. Umowa winna także określać zakres obowiązków
partnerów, zakaz zmian parterów w trakcie obowiązywania umowy oraz solidarną
odpowiedzialność partnerów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
wynikającego z udzielonego zamówienia publicznego.

14.3.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
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14.3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój nr 101.
14.3.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia.
14.3.3. Oznakowane następująco: Przetarg nieograniczony na: Wykonanie bankowej obsługi
budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych gminy
14.3.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1.
Oferty należy składać w: Urzędzie Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój nr
101 do dnia 25.02.2015 r. do godz. 09:00.
15.2.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.

15.3.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

15.4.

Otwarcie ofert nastąpi w: Urzędzie Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój nr
107 w dniu 25.02.2015 r. o godz. 09:15.

15.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

.
15.6.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
16.1.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
16.2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

16.3.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.

16.4.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania ofertą).

16.5.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. KRYTERIA OCENY OFERTY
17.1.
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
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1)
2)
3)
4)
5)

oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

17.2.
Kryteria oceny ofert :
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i wagami:

L.P.
1.
2.
3.

SYMBOL
E
P
B

KRYTERIUM
przelew w formie elektronicznej
przelew w formie papierowej
stawka za prowadzenie podstawowego rachunku bieżącego

WAGA
50 pkt
25 pkt
25 pkt

Kryterium nr 1 - PRZELEW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Oferta z najniższą wartością spośród ofert podlegających ocenie (nieodrzuconych) otrzyma 50 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru:

gdzie:
E - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta
50 - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
Kryterium nr 2 - PRZELEW W FORMIE PAPIEROWEJ
Oferta z najniższą wartością spośród ofert podlegających ocenie (nieodrzuconych) otrzyma 25 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru:

gdzie:
P - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta
25 - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
Kryterium nr 3 - STAWKA ZA PROWADZENIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU BIEŻĄCEGO
Oferta z najniższą wartością spośród ofert podlegających ocenie (nieodrzuconych) otrzyma 25 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru:

gdzie:
B - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta
25 - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
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LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ OFERTĘ

gdzie:
Nx – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
E - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium nr 1
P - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium nr 2
B - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium nr 3
17.3.

Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,
17.3.1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
18.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
18.3.
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
18.4.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
18.5.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
18.6.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
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18.7.

18.8.

18.9.
18.10.

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia, Zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać
podpisana przed upływem tego terminu.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
Przez uprawomocnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ terminu na
wniesienie protestu na wybór jego oferty, a w przypadku gdy protesty zostaną wniesione - dzień
ich ostatecznego rozstrzygnięcia potwierdzający właściwość uznania oferty Wykonawcy za
najkorzystniejszą.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
19.1.
Istotne postanowienia umowy zawarto w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 do Formularza oferty.
19.2.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach:
•
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego;
•
waloryzacji wynagrodzenia.
19.3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

22. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

23. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz
w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.jastarnia.pl. Niezależnie od ogłoszenia
wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienia publiczne zostaną
powiadomieni w formie pisemnej.
24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24.1.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
24.2.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1)
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2)
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
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3)
4)
5)

24.3.

Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

25. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do specyfikacji :
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami,
Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy.
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