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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
IF.272.02.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( dalej zwana : SIWZ )

Przedmiot zamówienia:
„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych ”
Rodzaj zamówienia : usługi

Komisja Przetargowa:

1. Marek Szymczyk

………………….

2. Elżbieta Wasik

…………………..

3. Edyta Machel

…………………..

4. Agnieszka Myjak

………………….

Zatwierdził:

………………

Nowa Sól, dnia 09 marca 2017 r.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający :
adres:

Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól

adres do korespondencji:

Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól

telefon:
adres strony internetowej:
adres e-mail:

(0-68) 458 68 00; fax: (0-68) 458 68 31
www.powiat-nowosolski.pl
sekretariat@powiat-nowosolski.pl

godziny urzędowania:

- poniedziałek: godz. 7:00 do godz.16:00,
- wtorek do czwartku : godz. 7:00 do godz.15:00,
- piątek: godz.7:00 do godz.14:00.

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art.10 ust.1 w związku z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
2.2 Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
2.3 Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia niższej od wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 209 000 euro.
2.4 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 29 grudnia 2015r.,
poz.2254) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczenia wartości
zamówienia publicznego wynosi 4,1749zł.
2.5 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej , o
której mowa w art.91a – 91 e ustawy pzp.
2.6 Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
2.7 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania
danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
2.8 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych;
2) strona Zamawiającego – www. bip.powiat-nowosolski.pl zakładka : zamówienia publiczne;
3) miejsce publicznie dostępne tj. tablica ogłoszeń na korytarzu (parter) w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3b.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot zamówienia
1) Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych polegająca na:
a) otwarciu, likwidacji i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, w tym możliwości
otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem,
na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
b) otwarciu i prowadzeniu nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi
projektów realizowanych przez Powiat, finansowanych ze środków europejskich bez opłat i prowizji
(maksymalna liczba tych rachunków – 30 rachunków),
c) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, a w przypadku gdy
bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR,
d) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
e) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
f) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
g) lokowaniu wolnych środków na lokatach,
h) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach
bankowych,
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j) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
k) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego
deficytu budżetu Powiatu Nowosolskiego),
l) uruchomieniu w budynku gdzie znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Nowej Soli (obecnie ul. Moniuszki 3) punktu kasowego oraz jego prowadzeniu przez cały okres
trwania umowy; punkt kasowy powinien być otwarty w każdy dzień roboczy w godzinach obsługi
petentów przez Wydział Komunikacji.
- W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz
pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki powiatu i jego jednostek oraz dokonywanie
wypłat gotówkowych z tych rachunków.
- Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane
wypłaty z rachunków bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, w tym również
opłat i prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu POS,
- Dodatkowo Bank zobowiązuje się przyjmować wpłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz
Gminy Nowa Sól – Miasto na rachunek bankowy Gminy bez opłat i prowizji.
- Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej udostępni lokal o powierzchni
użytkowej 18,5 m2 (w budynku przy ul. Moniuszki 3 – Wydział Komunikacji). Obecnie
pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane jest przez punkt kasowy
banku prowadzącego obsługę bankową powiatu.
- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace
adaptacyjne, zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu
kasowego, zapewnić obsadę kadrową oraz wyposażyć punkt kasowy w terminal POS celem
zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartami.
- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia tj. w zakresie prowadzenia punktu
kasowego podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć
w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie,
że wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji
zamówienia.
2. Informacje o obsłudze bankowej jednostek budżetowych Powiatu Nowosolskiego.
Nazwa jednostki
budżetowej,
miejscowość
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Starostwo Powiatowe
Nowa Sól

Ilość
rachunków
bankowych

Średnia ilość
przelewów w
miesiącu

Średnia łączna
wartość wpłat
gotówkowych
na rachunki w
miesiącu w zł.
5

Średnia łączna
wartość wypłat
gotówkowych z
rachunków w
miesiącu w zł.
6

Średni
dzienny stan
środków na
wszystkich
rachunkach
w zł.

3

4

7

32

800

0,00

0,00

2 145 000,00

LO Nowa Sól

3

146

1 109,00

2 265,00

59 032,00

CKZiU Elektryk Nowa
Sól

14

359

7 007,00

30 695,00

428 881,00

ZSP Nr 2 Nowa Sól

6

198

5 772,00

3 580,00

112 639,00

ZSP Nr 3 Nowa Sól

3

1
0
4

597,00

2 390,00

57 658,00

ZSP Nr 4 Nowa Sól

2

146

471,00

3 487,00

102 369,00

ZSP Nr 5 Kożuchów

8

102

14,00

780,00

128 457,00

SOSW Nowa Sól

6

320

9 246,00

4 530,00

474 500,00

PPP Nowa Sól

2

105

0,00

600,00

126 500,00

PZD Nowa Sól

4

100

0,00

0,00

178 195,00

PCPR Nowa Sól

10

700

180,00

2 000,00

640 000,00
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PUP Nowa Sól

12

1766

1 729,00

56 402,00

2 950 951,00

KP PSP Nowa Sól

4

145

0,00

3 000,00

220 000,00

PINB Nowa Sól

3

17

0,00

0,00

1 032,00

DPS Kożuchów

4

242

900,00

1 500,00

69 400,00

COPOW Kożuchów

2

45

155,00

3 480,00

1 982,00

POW Nr 1 Kożuchów

2

37

87,00

8 283,00

1 165,00

POW Nr 2 Kożuchów

2

36

114,00

5 259,00

1 302,00

POW Nr 3 Kożuchów

2

38

141,00

5 693,00

1 260,00

POW Nr 4 Nowa Sól

2

40

4,00

5 445,00

1 341,00

123

5446

RAZEM

27 526,00

139 389,00

7 701 664,00

2.1. Powiat Nowosolski oraz jednostki organizacyjne posiadają dostęp do internetu poprzez łącze stałe,
dysponują sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym zainstalowanie systemu
bankowości elektronicznej.
2.2 W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa na wykonywanie bankowej
obsługi budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych oraz kredytu w rachunku
bieżącym Powiatu Nowosolskiego.
2.3. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym następować będzie po stwierdzeniu posiadania przez Powiat
Nowosolski zdolności kredytowej.
2.4. Formą zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym jest weksel in blanco.
3.2 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku zamówień (CPV):
66 11 00 00 – 4 usługi bankowe; 66 11 30 00 – usługi udzielania kredytu
3.3 Wymagania , o których mowa w art.29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę.
1) Stosownie do dyspozycji art.29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z póżn.zm.), zamawiający wymaga , aby wykonawca lub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby, które będzie wykonywać czynności związane z
przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w pkt. 1) co najmniej na okres
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,
zobowiązuje się wykonawcę do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3.4 Podwykonawstwo
1) Zamawiający zastrzega wykonanie przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których
należy obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
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2) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia .
Zamawiający wymaga wskazania w ofercie , jaka część zamówienia będzie realizowana przy udziale
podwykonawców.
3) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) Powierzenie podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania części zamówienia, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5) Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm).
6) W przypadku braku powyższych informacji w formularzu oferty, zamawiający uzna iż wykonawca
będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi).
7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy pzp.
8) Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, który jednocześnie jest podmiotem , na
którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby
którego wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
9) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą);
3.5. Oferty częściowe
1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy pzp .
2) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 1 części.
3.6. Oferty wariantowe
1) Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty wariantowej .
3.7. Zamówienia, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp
1) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane: od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY Z UDZIALU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22
ust.1b ustawy pzp dotyczące:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie
Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z
2012 r. , poz.1376 z późn. zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub przedstawi inny dokument upoważniający do
wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
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5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia
1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy pzp;
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, tj. 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).
5.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.5 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.
5.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane
5.8 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt.5.1 SIWZ
mogą spełniać łącznie.
5.9 W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
5.10
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.
5 pkt 1 ustawy pzp.
5.11
Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
5.12
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5.13
Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ zostanie wykluczony z
udziału w postępowaniu.
5.14 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną
dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1. oraz pkt. 6.2. – 6.3 SIWZ.
5.11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
UWAGA: PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA SIĘ WYKONAWCY
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Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp,
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 współprac e 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.
Powyżej wskazane dowody należy dołączyć bez wezwania zamawiającego do oferty. W przeciwnym
razie wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Procedury samooczyszczenia się wykonawcy nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 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 o których mowa w zdaniu pierwszym
powyżej.
W przypadku , o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 19 ustawy pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Stosowny dowód wykonawca dołączy
bez wezwania zamawiającego do oferty. W przeciwnym razie wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania.
5.12 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.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ;
2) Oświadczenie , że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg
załącznika nr 2 do SIWZ;
3) Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg
załącznika nr 3 do SIWZ;
4) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa
lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA
a) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2 i ppkt 3 niniejszego punktu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie , o którym
mowa w ppkt 2 i ppkt 3 niniejszego punktu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) 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 ppkt.2 i ppkt 3 niniejszego
punktu .
d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ppkt 2 i
ppkt 3 niniejszego punktu.
e) Oświadczenie , o którym mowa w ppkt.2 i ppkt 3 niniejszego punktu należy złożyć w oryginale.
f) Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
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6.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez
wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl
informacji , o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp :
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 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) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do
SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
niniejszym postępowaniu;
2) Oświadczenie , o którym mowa w ppkt 1 niniejszego punktu SIWZ należy złożyć w oryginale.
6.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z
art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 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) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych
w pkt.5.1. SIWZ , Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz.1376 z późn. zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub przedstawi inny
dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert;
Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę dokumentu w postaci wydruku z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadając odpisowi
aktualnego z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013r., poz.1203 z późn. zm.), a dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Go0spodarczej mającego moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art.38
ust.4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r.,
poz.672 z późn. zm.);
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Uwaga: Dokumenty, o którym mowa pkt. 6.3. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
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) oraz Kodeks cywilny.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.ppkt 2 i ppkt 3 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.
6.4.
Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ppkt. 1 niniejszego
punktu wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
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,
Uwaga:
Zobowiązanie , o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale .
b) 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 13–23 i ust. 5.
c) 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.
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione pkt 6.3. ppkt 2.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
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6.5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit.a) – c) punktu 6.3. SIWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 skalania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem skalania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 niniejszego
punktu zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia, należy złożyć je w oryginale.
6.6 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) – art.23
ust.1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
ppkt 2 i 3 punktu 6.1. SIWZ, składa w oryginale każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy pzp ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres
umocowania.
4) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie
oryginału;
5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zwróci się do wykonawcy (wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności w art.25 ust.1 ustawy pzp w zakresie wskazanym w pkt. 6.3.
6.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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6.8 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.
SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku wykonawca
jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
6.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku wskazania dostępności
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania zamawiającemu adresów
internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie
pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
6.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W
przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, w sposób , o którym mowa w pkt 6.8
SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Wyżej wymienione
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez
osobę uprawnioną do reprezentacji ( nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia:
1) Oferty wraz z załącznikami;
2) Oświadczeń lub dokumentów wymienionych w §14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz.1126);
3) Pełnomocnictw – jeżeli dotyczy.
7.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
1) Wykonawca;
2) Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Podwykonawca
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą
7.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.6 Zastrzeżona powyżej w pkt 7.2. forma faksu i i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art.26 ust.3 ustawy pzp.
7.7 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.8 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje
domniemanie, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer faksu lub
e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z ich treścią.
7.9 Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego
pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, gif - pliki te, w celu
zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub rar;
7.10
W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem
7.11
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze w godzinach:
• poniedziałek: godz. 7:00 do godz.16:00,
• wtorek - czwartek : godz. 7:00 do godz.15:00,
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• piątek: godz.7:00 do godz.14:00.
7.12
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
7.13
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 UST.7 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.
7.14 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
1) Dorota Bartkowiak - Wydz. Finansów i Budżetu; tel. 68 458 68 41;
2) Elżbieta Wasik – Wydz. Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji; tel. 68 458 68 60;
7.11 Dane kontaktowe Zamawiającego:
a) nr faksu Zamawiającego 68 458 68 31;
b) poczta elektroniczna : sekretariat@powiat-nowosolski.pl
c) adres do korespondencji: Powiat Nowosolski , 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3b.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 PLN
(słownie: sześć tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158 z
późn.zm.)
Uwaga:
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazania ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy pzp i być bezwarunkowe, nieodwołalne i
płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ
Ż
o/Nowa Sól nr 89 2030 0045 1110 0000 0028 4750 z dopiskiem „przetarg nieograniczony – obsługa
bankowa ” .
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium
na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wniesienie wadium w innej, niż wskazanej w ust. 2 formie będzie skutkować uznaniem iż oferta
Wykonawcy nie jest właściwie zabezpieczona wadium, a Zamawiający będzie musiał wykluczyć takiego
Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy pzp.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, które zwraca wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Termin wniesienia wadium w formie gotówki :
1) za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Zamawiającego;
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2) wadium pieniężne musi być zaksięgowane najpóźniej przed upływem terminu składania ofert,
dlatego Wykonawca musi uwzględnić czas, aby wymagana kwota zdążyła wpłynąć na konto
Zamawiającego (została zaksięgowana w banku na rzecz Zamawiającego).
8. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust.2.pkt 2) do ust. 2
pkt 5) zobowiązany jest on załączyć oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do
złożonej oferty.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawcę, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie wyklucza
się z postępowania.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art.46 ust.1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej
12. Zamawiający w oparciu o art.46 ust.5 ustawy pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca , którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust.12;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
9. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
10.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.3 W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami
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również w wersji edytowalnych plików.
10.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiatnowosolski.pl zakładka : zamówienia publiczne.
10.5 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza zmiany na stronie internetowej
www.bip.powiat-nowosolski.pl zakładka : zamówienia publiczne.
10.6 Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ.
10.7 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert
zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl zakładka :
zamówienia publiczne.
10.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.
11.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.3 Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
11.4 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu
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), inne
niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich dotyczą.
11.6 Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru
wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem
przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania
podpisów w imieniu Wykonawcy.
11.7 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie
propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych
załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą
zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej SIWZ
oraz będą podpisane przez Wykonawcę.
11.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia
11.9 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.10 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej
ofertę.
11.11 Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się
kartek.
11.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.14 Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego tj. :
Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól,
Sekretariat – I piętro – pok.109,
z dopiskiem :
„OFERTA – OBSŁUGA BANKOWA
NIE OTWIERAĆ PRZED 24 MARCA 2017 R. GODZ. 09:00”
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11.15 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia
oferty decyduje termin dostarczenia oferty do miejsca wskazanego w pkt.12.1 (sekretariat – I piętro –
pok.109), a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty
pocztą kurierską.
11.16 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. omyłkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za
jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11.17 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane przyczynami
leżącymi po stronie Poczty Polskiej, innego operatora publicznego lub poczty kurierskiej; ponadto
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane
dostarczeniem oferty do siedziby Zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.12.1.
11.18 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
11.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.21 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.22 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.23 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.24 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w UST. 10 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Nowosolski , ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól
Sekretariat – I piętro – pok.109
12.2. Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą SIWZ należy składać do dnia 24 marca 2017 r. do godziny
09:00.
12.3. 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.
12.4 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia
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oferty decyduje termin dostarczenia oferty do miejsca wskazanego w pkt.1 (sekretariat – I piętro – pok.109),
a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą
kurierską.
12.5 Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 marca 2017 r. o godz.09:05 w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 108
(sala konferencyjna).
12.6 Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy pzp.
12.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiat-nowosolski.pl
zakładka zamówienia publiczne informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.2 Podana w ofercie cena jest ostateczną ceną oferty (ceną ryczałtową ).
13.3 Cenę oferty należy obliczyć na podstawie następujących składników:
A. koszty obsługi bankowej,
B. koszty kredytu w rachunku bieżącym,
C. koszty obsługi elektronicznej przesyłania danych.
13.4 Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: CENA OFERTY = (A+B+C) cena oferty (koszty
obsługi bankowej + koszty kredytu w rachunku bieżącym + koszty elektronicznego przekazywania
danych).
Poniżej wyszczególnia się sposób wyliczenia poszczególnych składników ceny oferty:
A. KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ

Czynność

Jednostka

1
1.Otwarcie rachunku:
bieżącego, pomocniczego
2. Miesięczna opłata za
prowadzenie rachunków
bankowych: bieżącego,
dodatkowego
3. Prowizja od wartości
wpłat gotówkowych
dokonywanych w
Oddziale Banku
4. Opłata od przelewu typu
Elixir, SYBIR itp.

2
zł /
jednorazowo

Wysokość
opłaty
3
;)

Mnożnik
4

Razem opłaty w
okresie obsługi
budżetu (5 lat)
=(poz.3)*(poz.4)
5

123

zł / miesiąc

60*123

% od wartości
wpłaty

60* 27 526,00
/100

zł / za przelew

60* 5 446

RAZEM
Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej.
Podane wyżej elementy ceny usług bankowych będą stałe i nie będą ulegać zwiększeniu w okresie
zawartej umowy. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych
na rachunki jednostek wymienionych w pkt 2, dokonywanych w punkcie kasowym o którym mowa w
pkt.1. l)
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B. KOSZTY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Oprocentowanie zmienne w
%
Usługa

WIBOR
3M
1

2

Wysokość
kredytu w
zł.

Oproc. w %
=(poz.2+
poz.3)

Marża
3

4

Mnożnik

5

6

Razem koszt
kredytu w okresie
obsługi budżetu (5
lat) =(poz.4)*
(poz.5)*
(poz.6)
7

Kredyt w
5x3/
1,73%
1 000 000,00
rachunku
12x100
bieżącym
Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek
WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca
poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz
w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
Dla celów wyliczenia kosztów kredytu zakłada się :
zadłużenie w kwocie 1.000.000 zł przez okres średnio trzy miesiące w roku w następujących okresach:
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
stawkę WIBOR 3M przyjmuje się w wysokości 1,73 %.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i jednorazowej prowizji bankowej od
udzielonego kredytu, a także prowizji lub odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu.
C. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH
System
elektronicznego
przekazywania
danych
1
Abonament
miesięczny

Jednostki miary

Wysokość opłaty
w zł.

2
zł/ miesięcznie

3

Mnożnik

4
60*20

Razem opłaty w okresie
obsługi budżetu (5 lat)
=(poz.3)*(poz.4)
5

Pozostałe
(jeżeli dotyczy)

RAZEM
Do kosztów obsługi należy doliczyć koszty związane z zapewnieniem elektronicznego systemu obsługi
bankowej w każdej jednostce.
Wiążące dla stron przetargu są dane przedstawione w tabelach A, B, C w kolumnie nr 3. Pozostałe dane
wynikające z tabel mają charakter pomocniczy dla obliczenia ceny oferty.
Ceny jednostkowe oraz cena oferty muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN) i ewentualnie
dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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13.5

13.6

13.7

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w takim przypadku Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego w formie pisemnej , czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z
przedmiotem zamówienia, a także skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
Akceptując cenę ofertową całkowitą Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo skalkulował
wszystkie składniki cenowe, a cena ofertowa jest ceną kompletną.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
14.1

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert i ich wag (znaczenia)
określonych w niniejszej SIWZ.

14.2

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
Lp.

1
2

Nazwa kryterium

Znaczenie (waga)
kryterium

Cena (C)
Oprocentowanie rachunków (Or)
Suma

60%
40%
100%

Maksymalna ilość
punktów jakie możę
otrzymać oferta za dane
kryterium (pkt)
60
40
100

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych powyżej :
Ad. 1 - Cena (C) – 60 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się,
a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cn
C = ------ x 100 x R
Cb
gdzie:
C – ilość punktów ocenianej oferty dla kryterium cena oferty ;
Cn – cena oferty z najniższą ceną (zł) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
Cb– cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu (zł);
R - Ranga kryterium „C ” – 60%
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60 punktów.
Ad.2 – Oprocentowanie rachunków (Or)– 40%
dochód oferty badanej
ilość punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 pkt x 40%
oferta z najwyższym dochodem
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Dochód uzyskany z tytułu oprocentowania rachunków należy wyliczyć wg poniższych zasad:
Oprocentowanie zmienne w %
Czynność

1
Oprocentow
anie
środków na
rachunkach

WIBID
Marża
1M
2
1,46
%

3

Oproc. w %
=(poz.2 +
poz.3)
4

Wysokość
średniego
salda
dziennego w
zł
5

Razem dochody w
okresie obsługi
Mnożnik budżetu (5 lata)
=(poz.4)*(poz.5)*
(poz.6)
7
6

7.701.664

5/100

Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki
procentowej WIBID 1M powiększonej o marżę banku. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy
ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od
pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości
oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres
odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
Dla celów wyliczenia dochodów (kalkulacji składnika ceny) przyjmuje się stawkę WIBID 1M w wysokości
1,46 %.
Wiążące dla stron przetargu są dane przedstawione w kolumnie nr 3. Pozostałe dane wynikające z tabel mają
charakter pomocniczy dla obliczenia dochodu z tytułu oprocentowania rachunków.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która
otrzymała największą liczbę punktów.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40 punktów.
Łączna ilość punktów = C + O

14.3
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych
w kryterium podanych w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
14.4
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
14.5 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
14.6 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ.
14.7 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta :

a) odpowiada zasadom określonym w ustawie pzp;
b) odpowiada zasadom określonym w SIWZ;
c) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i punkcie 14.2 SIWZ.
14.8 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są
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niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. INFORMACJE O TRYBIE BADANIA I OCENY OFERT
15.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15.2 Wykonawcy są zobowiązani , w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania
wyjaśniającego w trybie art.87 ustawy pzp, do złożenia wyjaśnień w formie i treści zgodnej z
zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
15.3 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.4 Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający
zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
15.5 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
15.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy pzp.
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
16.1 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ust.1 lub 1a ustawy pzp.
16.2 Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.3 W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.4 Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 16.1. i 16.3. SIWZ, również na stronie
internetowej Powiatu Nowosolskiego
(www.bip.powiat-nowosolski pl zakładka: zamówienia
publiczne).
17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
17.1 Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
e) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2 Informacje, o których mowa powyżej w pkt 17.1 lit. a - lit. e zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl zakładka: zamówienia publiczne oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (parter - tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej
Soli).
17.3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
18.1 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i
terminie podpisania umowy.
18.2 Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art.94 ust.2 pkt 1 lit.a) ustawy pzp tj.: zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
18.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający
najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy
regulującej współpracę wykonawców zawierającą w swej treści następujące postanowienia i zapisy;
1) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
3) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) okres obowiązywania – co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym,
5) dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
6) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody
pozostałych wykonawców,
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
8) wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą płatności za roboty.
18.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy pzp.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1 Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
20. OGÓLNE WARUNKI UMOWY I PRZEWIDYWANE ZMIANY JEJ POSTANOWIEŃ
20.1 Przedmiotem umowy jest określenie jednolitych zasad mwspółpracy pomiędzy wykonawcą wyłonionym
w przetargu nieograniczonym, a powiatem dotyczących obsługi bankowej Powiatu Nowosolskiego i
powiązanych z nim jednostek budżetowych oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku
bieżącym budżetu Powiatu zgodnie z SIWZ i ofertą wykonawcy.
1) Otwarciu, likwidacji i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, w tym możliwości otwierania
dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach
zadeklarowanych w ofercie,
2) Otwarciu i prowadzeniu nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi projektów
realizowanych przez Powiat, finansowanych ze środków europejskich bez opłat i prowizji (maksymalna
liczba tych rachunków – 30 rachunków),
3) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, a w przypadku gdy bank
odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR,
4) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
5) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
6) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
7) lokowaniu wolnych środków na lokatach,
8) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
9) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych,
10) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
11) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu
budżetu Powiatu Nowosolskiego),
12) uruchomieniu w budynku gdzie znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej
Soli (obecnie ul. Moniuszki 3) punktu kasowego oraz jego prowadzeniu przez cały okres trwania
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umowy; punkt kasowy powinien być otwarty w każdy dzień roboczy w godzinach obsługi petentów
przez Wydział Komunikacji.
- W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz
pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki powiatu i jego jednostek oraz dokonywanie wypłat
gotówkowych z tych rachunków.
- Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane
wypłaty z rachunków bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, w tym również opłat i
prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu POS,
- Dodatkowo Bank zobowiązuje się przyjmować wpłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Gminy
Nowa Sól – Miasto na rachunek bankowy Gminy bez opłat i prowizji.
- Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej udostępni lokal o powierzchni
użytkowej 18,5 m2 (w budynku przy ul.Moniuszki 3 – Wydział Komunikacji). Obecnie
pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane jest przez punkt kasowy banku
prowadzącego obsługę bankową powiatu.
- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace
adaptacyjne, zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu
kasowego, zapewnić obsadę kadrową oraz wyposażyć punkt kasowy w terminal POS celem
zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartami.
- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia tj. w zakresie prowadzenia punktu kasowego
podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie
informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że
wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji
zamówienia.
20.2 Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym następować będzie po stwierdzeniu posiadania przez Powiat
Nowosolski zdolności kredytowej.
20.3 Formą zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym jest weksel in blanco.
20.4 Wynagrodzenie : cena podana w ofercie będzie stała w okresie trwania umowy.
20.5 Odstąpienie od umowy : w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
20.6 Postanowienia końcowe: ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd
powszechny. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na
drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia , będą skierowane na drogę
postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego . W przypadku powstania
wątpliwości na tle niniejszej umowy strony oświadczają, że wszystkie wątpliwości będą interpretowane
w oparciu o SIWZ oraz ofertę wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy
prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
20.7 Zmiany umowy:
1.„Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest
powiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
jej zaistnienia, występując o dokonanie zmiany.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych
a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Zmiana taka wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
b) zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów . Zmiana taka może
być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.”
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
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przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
21.1 Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty;
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dlatego
rodzaju podpisu.
5) Odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia:
a) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w art.180 ust.5 ustawy pzp;
b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego (www. bip.powiat-nowosolski.pl zakładka zamówienia
publiczne).
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) niniejszego punktu SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w ppkt
2) .
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w ppkt.11) Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności.
13) Na czynności o których mowa w ppkt 12) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ppkt 2) .
21.2 Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
4) Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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5) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
22.

INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ
sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
24. ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ
DROGA ELEKTRONICZNA
24.1 SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w art.38 ustawy pzp, czyli treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
modyfikacje SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert oraz kopie odwołań dotyczących
treści ogłoszenia o zamówienie lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
pod adresem: www.bip.powiat-nowosolski.pl zakładka : zamówienia publiczne.
24.2 Adres poczty elektronicznej : sekretariat@powiat-nowosolski.pl.
25. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
27. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWORTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
28.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wersję papierową SIWZ w terminie 5 dni za opłatą.
Wersję w formie elektronicznej bezpłatnie można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:
www.bip.powiat-nowosolski.pl zakładka :zamówienia publiczne.
2. Udostępnianie dokumentów
1) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są
jawne od chwili ich otwarcia;
2) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie
godzin jego pracy,
4) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników zamawiający ma ponieść dodatkowe
koszty, koszty te pokrywa wnioskodawca.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy pzp, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

29.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1)
2)
3)
4)

Formularz oferty- załącznik nr 1 ;
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2;
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 3;
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4;
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Znak sprawy : IF.272.02.2017

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3b
67-100 Nowa Sól

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Telefon Wykonawcy

Fax Wykonawcy

Adres e-mail Wykonawcy

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na :
„Obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych” .

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

2.
A. KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ
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Czynność

Wysokość
opłaty

Jednostka

1

2

1.Otwarcie rachunku:
bieżącego,
pomocniczego

3

4

zł /
jednorazowo

123

2.Miesięczna opłata za
prowadzenie rachunków
bankowych: bieżącego,
dodatkowego

zł / miesiąc

3. Prowizja od wartości
wpłat gotówkowych

% od wartości
wpłaty

4. Opłata od przelewu
typu Elixir, SYBIR itp.

Razem opłaty w
okresie obsługi
budżetu (5 lat) =
(poz.3)*(poz.4)
5

Mnożnik

60*123

60* 27 526,00
/100

zł / za przelew

60* 5 446

RAZEM

A=
B. KOSZTY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Oprocentowanie zmienne w %
Oproc. w % =

Usługa
WIBOR 3M

Marża

(poz.2+

Wysokość
kredytu w zł.

Mnożnik

poz.3)
2

1

3

4

5

Razem koszt
kredytu w okresie
obsługi budżetu (5
lat) =
(poz.4)*(poz.5)*(p
oz.6)
7

6

Kredyt w
1,73 %

rachunku

1 000 000,00

5x3/12x100

bieżącym

B=
C. KOSZTY OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH
System elektronicznego
przekazywania danych

Jednostki miary

1
Abonament miesięczny

2
zł/ miesięcznie

Wysokość opłaty
w zł.

3

Pozostałe
(jeżeli dotyczy)

RAZEM

C=

Mnożnik

4
60*20

Razem opłaty
w okresie
obsługi
budżetu (5 lat)
=(poz.3)*(poz.4)
5
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CENA OFERTY (A+B+C) = ____________________ zł.

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW
Oprocentowanie zmienne w %
Wysokość
Czynność

Oproc. w %
WIBID 1M

poz.2 + /-

Marża

/poz.3)

2

1

Oprocentowanie środków na
rachunkach

1,46 %

3

średniego
salda

Mnożnik

dziennego w
zł

4

5

7.701.664

6

Razem
dochody w
okresie
obsługi
budżetu (5
lat)
=
(poz.4)*(poz.5)
*(poz.6)
7

5/100

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od 01.07.2017r. do 30.06.2022 r.
4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

5. Oświadczam(y), że akceptujemy zamieszczone w UST.20 SIWZ istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium w wysokości 6.000,00 PLN zostało wniesione w dniu ............................ w formie
.......................................................................................................
7. Wadium
wniesione
w
formie
pieniężnej
należy
zwrócić
na
rachunek
nr
................….............……………………………………………...............………………………
8. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

9. Ponadto, oświadczamy, że:
1) zamówienie wykonamy przy udziale Podwykonawców /skreślić jeśli nie dotyczy/:
1) ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
- ............................................................................................;
- ............................................................................................;
2) ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
- ............................................................................................;
- ............................................................................................;
Oświadczam, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonam siłami własnymi.
Uwaga!
W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom lub braku
skreślenia, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

2) wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji.
3) Informuję/my, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził * do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, w zakresie
………………………..
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Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących towarów lub usług .................. objętych
przedmiotem zamówienia (podstawa prawna lub symbol PKWiU …………), a ich wartość netto (bez
kwoty podatku) będzie wynosiła ......................... . (wypełnić jeśli dotyczy).
4) Informuję, że jesteśmy ( odpowiednio zaznaczyć):
mikroprzedsiębiorstwem ( przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro);
małym przedsiębiorstwem ( przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro);
średnim przedsiębiorstwem ( przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000
euro);
żadne z powyższych
(informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych).

5)

„Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) została zawarta na stronach
.............oferty.
6) Integralną częścią naszej oferty są n/w załączniki:

………………………..................................................
..…...............................................................................
…..................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
* niepotrzebne skreślić

Data …………………………..

……………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Znak sprawy : IF.272.02.2017

Załącznik nr 2

Wykonawca: ……………………………………………
(nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez: …………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r., poz. 831, 996 i 1020)
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na :
„Obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych. ”

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Data …………………………..

………………………………………..
Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: *
……………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Data …………………………..

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data …………………………..

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Znak sprawy : IF.272.02.2017

Załącznik nr 3

Wykonawca: ……………………………………………
(nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez: ………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r., poz. 831, 996 i 1020)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na :
„obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych. ”
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.

Data …………………………..

………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy pzp .
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ust. 1 ustawy pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………

Data …………………………..

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data …………………………..

……………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………..…
( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

Data …………………………..

……………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………….…………………………………………………………..….…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data …………………………..

……………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

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

Data …………………………..

……………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Znak sprawy : IF.272.02.2017

Załącznik nr 4

Wykonawca: ……………………………………………
(nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez: ………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na.:

„obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych. ”
oświadczam, że
o

nie należę/my do 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) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe; *

o

należę/my do 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) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między nami
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego
oświadczenia. *

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

Data …………………………..

……………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* skreślić niewłaściwe

Uwaga:
Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z
oświadczeniem należy złożyć dowody, że powiązania z tym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
NINIEJSZE OŚWIADCZENIE WYKONAWCA PRZEDKLADA ZAMAWIAJUACEMU PO OTWARCIU OFERT, W
TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERENETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI
PODANYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT.
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