Nr sprawy 271.1.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy
Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich
jednostek budżetowych gminy

KOD CPV 66110000-4 Usługi bankowe
66120000-7 Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
Zamawiający : Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84 – 140 Jastarnia
tel. (0-58) 675 – 19 – 99
fax. (0-58) 675 – 21 – 76

ZATWIERDZAM :
………………………………
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Jastarnia, styczeń 2019 r.

1.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jastarnia,
ul. Portowa 24,
84 –140 Jastarnia,
Nr telefonu: (58) 675 19 99
Nr faksu: (58) 675 21 76
e-mail: referatrozwoju@jastarnia.pl
strona: www.bip.jastarnia.pl/zamowienia
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 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 24 sierpień 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, a także wydane na podstawie
niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia
publicznego, a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477),
3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479),
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128),
5)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 645 z późn. zm.)
6)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 667).
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 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej w
Jastarni i podległych jednostek, dla których zakres usług ma obejmować:
a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w
tym funduszy celowych;
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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 sorbent od wartości powyżej
1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych);
f) wydawanie blankietów czekowych lub innego dokumentu uprawniającego do wypłaty gotówki;
g) zapewnienie systemu 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 przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie
Gminy Jastarnia; w wypadku 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 zobowiązuje 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 kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w
trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa) po pozytywnej ocenie
zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o złożony 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 O/N plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej;
aktualizacja stawki bazowej WIBOR następować będzie każdego dnia; zabezpieczenie kredytu
jedynie poprzez wystawienie weksla własnego in blanco przez wystawcę – Gminę Jastarnia z
kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wartości kredytu. W
przypadku udzielenia kredytu na okres krótszy niż 12 miesięcy prowizja za uruchomienie kredytu
naliczana zostanie proporcjonalnie do okresu na jaki udzielony zostanie kredyt (liczba miesięcy).
Przykładowo: jako należne brane do proporcji, Zamawiający przyjmuje naliczenie za m-c, w
którym została podpisana umowa kredytowa, np. umowa została podpisana w kwietniu oznacza
to, że prowizja naliczona zostanie za 9 miesięcy.
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) wystawianie i zmiany karty wzorów podpisów,
c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
d) wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej oraz
wpłat dokonywanych przez osoby trzecie,
e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 3.1.i) niniejszej
SIWZ oraz .
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).
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3.3. Zgodnie z treścią art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie
przeprowadzają wspólnie:
- Gmina Jastarnia, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia,
ul. Ks. Stefańskiego 5
- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24
- Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 43
zwani w treści niniejszej SIWZ „poszczególnymi Zamawiającymi” w imieniu których
działa Urząd Miejski w Jastarni.
3.4. KOD CPV:
66110000-4 Usługi bankowe
66120000-7 Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
4.

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134
UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wyżej.

5.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

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: 01.03.2019 r. – 28.02.2023 r.

9.

WARUNKI
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej
o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku o
którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo
Bankowe;
b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek zostanie spełniony jeżeli:
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- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wykażą, że 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;
- Wykonawca posiada przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku na terenie Gminy Jastarnia lub złoży 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 2 (dwóch) godzin od zgłoszenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy. 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 (od 7:30 do 15:30) i podległych jednostek.
9.2. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2)
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
oświadczeniach – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
3)
W takim przypadku, Wykonawca, 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.
4)
Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w
ust. 5 pkt 1.
5)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługę, do realizacji której zdolności są wymagane.
6)
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.
7)
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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8)

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają:
a)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
9)
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o
których mowa w pkt 10.2.1. ppkt 1) SIWZ w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub
sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
9.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
9.4. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2)
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3)
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4)
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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7)
8)

9)
10)

11)
12)

2.
1)

2)
a)
b)

3)
4)
5)
3.

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
w przypadkach, o których mowa w pkt 9.4.1 ppkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 9.4.1 ppkt 2 lit. a-c,
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa:
w pkt. 9.4.1 ppkt. 2 lit. d i ppkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. d,
w pkt 9.4.1 ppkt 4 SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
w przypadkach, o których mowa w pkt 9.4.1 ppkt 7 i 9 SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
w przypadku, o którym mowa w pkt 9.4.1 ppkt 9 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
w przypadku, o którym mowa w pkt 9.4.1 ppkt 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 9.4.1 ppkt 2 i 3 oraz ppkt 5-9 lub
na podstawie pkt 9.4.9 ppkt 1) i 2) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
1)

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 9.4.3 SIWZ.
W przypadkach, o których mowa w pkt 9.4.1 ppkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 9.4.1
ppkt 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

10.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIU
10.1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza:
1)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do
SIWZ).
2)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia ( załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3)
Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub placówki banku na terenie Gminy Jastarnia lub o
gwarantowanym przez Wykonawcę czasie transportu i konwojowaniu wartości pieniężnych
(przywóz i wywóz) z siedziby poszczególnych Zamawiających do Banku i z Banku do
siedziby poszczególnych Zamawiających- przy założeniu, że maksymalny czas od zgłoszenia
do realizacji nie może przekraczać 2 godzin.
4)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o których mowa w rozdz. 10.1. 2) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.

8

5)

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu , o którym mowa w pkt 10.1.2).
6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.2).
7)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie
minimum jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SIWZ);
10. 2. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
10.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Ustawy
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z
nich.
10.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1)
punkcie 10.2.1. ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:
a)
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
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lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3)
PODWYKONAWCY: w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy oraz nazwę firmy podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału
podwykonawcy.
10.4. Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej:
1)
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,
2)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy dołączy
3)
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i podpisaniu umowy,
4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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.
10.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
10.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 10. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.9. Inne dokumenty:
1)
pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
2) Wykonawca, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, polegającego na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
11.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
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11.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 10 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
11.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
11.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Referat Zamówień Publicznych.
11.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: referatrozwoju@jastarnia.pl, a faksem na
nr (58) 675 21 76.
11.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
11.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w rozdz. 11. 7 niniejszej SIWZ.
11.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11.11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jacek Świdziński (58) 675 19 99; Agnieszka Konkel (58) 675 19 30.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na
kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
12.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
13.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
13.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
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13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.
14.1.
1)
•

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Przygotowanie oferty
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertowa brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
•
Oświadczenia wymienione w pkt. 10.1. niniejszej SIWZ;
•
Wykonawca, który realizując zamówienie będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2)
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w formie
pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,
3)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
4)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa,
5)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
6)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane,
7)
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
8)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty.
9)
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność
wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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.
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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
1)
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w miejscu: Urząd
Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój nr 101.
2)
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia.
3)
Oznakowanie koperty powinno być następujące: Przetarg nieograniczony: Wykonanie
bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich jednostek
budżetowych gminy. Nie otwierać przed dniem 11.02.2019 r. godz. 10:15.
4)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Portowej 24 w Urzędzie Miejskim
w Jastarni – pok. 101 do dnia 11.02.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 14 SIWZ.
15.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 14. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107, w dniu 11.02.2019 r.,
o godzinie 1015.
15.5. Otwarcie ofert jest jawne.
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.jastarnia.pl informacje dotyczące:
a)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wzór na obliczenie ceny oferty dla Urzędu i dla pozostałych jednostek:
C = (V1x1173x48) + (V2 x 26 x 48) + (V3 x 7 x 48)

Gdzie:
V1 = wysokość jednolitej i zryczałtowanej opłaty za dokonanie przelewu w formie elektronicznej.
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V2 = wysokość jednolitej i zryczałtowanej opłaty miesięcznej, za otwarcie i prowadzenie każdego
pojedynczego rachunku oraz wszelkie inne usługi związane z czynnością prowadzenia
rachunków.
V3 = miesięczny abonament za prowadzenie jednego stanowiska bankowości elektronicznej.
3.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.

Kwoty należy zaokrąglić do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). Zaokrąglenie
dokonane w inny sposób będzie uważane za błąd w obliczeniu ceny.

5.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały niezmiennie przez cały okres trwania umowy, natomiast
ilość czynności, które zostały określone przez Zamawiającego mogą ulec zmianie. Zamawiający ustalając ilość czynności w obrębie poszczególnych kryteriów opierał się na danych z
ostatnich 12 miesięcy i mają one charakter szacunkowy.

7.

Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzać zmian do zakresu przedmiotu zamówienia.

8.

Cena oferty brutto musi być wpisana do
Formularza oferty.

9.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:

9.1. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż
do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał jej nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający
dokona przeliczenia podanej w ofercie ceny do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza;
9.2. W przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli obliczona
cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
17. KRYTERIA OCENY OFERTY:
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
L.p. Symbol
Kryterium
Waga
1.

C

Cena oferty brutto

60

a)

E

opłata za przelew w formie elektronicznej

30 pkt

b)

Pr

opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie
rachunku

15 pkt

c)

Ab

opłata miesięczna za prowadzenie bankowości
elektronicznej

15 pkt
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2.

O

Oprocentowanie rachunków bankowych

30

a)

Or

wysokość oprocentowania środków finansowych
zgromadzonych na rachunkach bankowych

20 pkt

b)

Ok

wysokość oprocentowania kredytu w rachunku
bieżącym budżetu gminy

10 pkt

3.

Pk

Prowizja za uruchomienie kredytu w
rachunku bieżącym gminy

10 pkt

1) CENA (C), waga 60% .
Podkryteria:
a) Wysokość jednolitej i zryczałtowanej opłaty za przelew w formie elektronicznej
Cn
E=

x 100 pkt x 30%
Cb

gdzie:
E – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena oferta spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
b) Wysokość jednolitej i zryczałtowanej opłaty miesięcznej (opłata ryczałtowa uiszczana w PLN za
otwarcie i prowadzenie 26 rachunków w rozumieniu art. 725 k.c.,):
Cn
Pr =

x 100 pkt x 15%
Cb

gdzie:
Pr – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena oferta spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
c) Koszt miesięcznego abonamentu za prowadzenie 7 stanowisk bankowości elektronicznej.
Cn
Ab =

x 100 pkt x 15%
Cb

gdzie:
Ab – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena oferta spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
Łączna punktacja ( max 60 pkt):

C = E+ Pr + Ab
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2) ORPOCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH (O), waga 30%.
Podkryteria:
a)oprocentowanie środków na rachunkach z wyłączeniem rachunków walutowych – waga
kryterium 20%, oparte na iloczynie:

Cb
Or =

x 100 pkt x 20%
Cn

gdzie:
Or – liczba otrzymanych punktów
Cn – najwyższe oprocentowanie spośród badanych ofert
Cb – oprocentowanie badanej oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane oprocentowanie środków zgromadzonych na
rachunku skonsolidowanym i rachunkach niepodlegających konsolidacji jako stopa bazowa WIBID
O/N plus/minus marża banku, w punktach procentowych.
Tylko i wyłącznie dla potrzeb liczenia oferty - wyceny oferty, Wykonawca ma przyjąć wartość
WIBID O/N z dnia 30.01.2019 r. wynoszącą 1,18 %
W kryterium – oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym i
rachunkach niepodlegających konsolidacji najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która
zaproponuje najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych.
b) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy – waga kryterium 10%:
Cn
Ok =

x 100 pkt x 10%
Cb

gdzie:
Ok – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższe oprocentowanie spośród badanych ofert
Cb – oprocentowanie badanej oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku budżetu jako
suma stopy bazowej WIBOR O/N plus/minus marża banku, w punktach procentowych.
Tylko i wyłącznie dla potrzeb liczenia oferty - wyceny oferty, Wykonawca ma przyjąć wartość
WIBOR O/N z dnia 30.01.2019 r. wynoszącą 1,48 %
W kryterium – oprocentowanie kredytu w rachunku budżetu najkorzystniejszą ofertą będzie oferta,
która zaproponuje najniższe oprocentowanie kredytu.
Łączna punktacja (max 30 pkt):

O = Or + Ok
3) PROWIZJA BANKOWA ZA URUCHOMIENIE
BIEŻĄCYM GMINY (Pr), waga 10%.
Cn
Pk =

x 100 pkt x 10%
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KREDYTU

W

RACHUNKU

Cb
gdzie:
Pk – liczba otrzymanych punktów
Cn – prowizja w ofercie najkorzystniejszej wyrażona w procentach (najniższy procent)
Cb – prowizja w ofercie badanej wyrażona w procentach
17.2. Uzyskana z obliczeń liczba punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
17.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
17.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
17.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
17.6. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje cenę lub oprocentowanie równe ,,0” („zeru”) – w
celu oceny złożonych ofert, do każdej ceny/oprocentowania zaproponowanej przez
Wykonawców w poszczególnych ofertach w danym kryterium zostanie dodana wartość stała
„S” równa 1 (jeden) i tak otrzymane ceny/oprocentowanie zostanie porównane wg wzorów
określonych w pkt. 17.1.. Np.:
Cn+S
E=

x 100 pkt x 30%
Cb+S

gdzie:
E – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena oferta spośród badanych ofert
Cb – cena badanej oferty
S – wartość stała = 1.
17.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
(art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
17.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
18.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
18.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
18.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
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trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
18.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
18.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
18.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
19.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY
20.1. Warunki umowy będą zgodne z warunkami określonymi w pkt. 3 niniejszej SIWZ, przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986)
oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
20.2. Umowa nie może istotnie odbiegać od treści oferty.
20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy.
20.4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
20.5. Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
20.6. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach:
• zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
• zwiększenia liczby jednostek realizujących budżet gminy dla których będą prowadzone
rachunki, przy czym w przypadku zwiększenia liczby jednostek warunki umowy dotyczące tej
jednostki muszą być tożsame z warunkami niniejszej umowy.
• waloryzacji wynagrodzenia.
20.7. Pozostałe istotne postanowienia umowy zostały ujęte w Załączniku nr 4 do SIWZ.
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
22. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
22.1. Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów z postępowania
odbywać się może wyłącznie po złożeniu wniosku przez Wykonawcę lub innego
wnioskującego. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania, w obecności pracownika/ów
Zamawiającego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej
ustawy.
22.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji-tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi
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zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane.
23. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach,
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
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