
GKZP.271.2.2015 Biała, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Biała: Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 97086 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie,                         
tel. 77 4388542, 4388540, faks 77 4387679.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała  
i jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych. 
CPV: 66.11.00.00-4 
2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek 
organizacyjnych w zakresie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 
SIWZ. 
Ponadto oferent: 
1. będzie posiadać system zapewniający dostępność na wyciągu bankowym informacji o dacie 
obciążenia rachunku nadawcy dla zleceń przychodzących; 
2. będzie dokonywać wszelkich prowizji i opłat z tytułu prowadzenia rachunków pomocniczych z 
rachunku bieżącego, chyba, że Gmina lub jednostka organizacyjna pisemnie określi inne zasady; 
3. będzie posiadać co najmniej jeden oddział na terenie miasta Biała, w przypadku, gdy dany bank nie
posada na terenie Białej siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia 
na terenie Białej w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii 
zapewniając pełną obsługę budżetu gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej 
siedziby w Białej, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej 
obsługi budżetu w miejscowości Biała i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich 
operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony gminy (transport gotówki-
przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 
4. będzie dysponować elektronicznym systemem obsługi klienta, 
5. placówka banku, która będzie obsługiwać budżet gminy będzie posiadała decyzyjność dotyczącą 
wysokości udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w 
kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł. 
Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy. 
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy: 
1. Gmina Biała; 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej; 
3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej; 
4. Zespół szkolno-przedszkolny w Białej; 
5. Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku; 



6. Gimnazjum w Białej; 
7. Gminne Centrum Kultury w Białej. 
Informacje dodatkowe: 
Budżet gminy Biała na 2015 rok: 
a) dochody - 30.837.393 zł (wg stanu na 31.03.2015 r.) 
b) wydatki - 31.913.573 zł (wg stanu na 31.03.2015 r.) 
c) kwota kredytu krótkoterminowego - 1.000.000 zł 
d) ilość obsługiwanych rachunków bankowych (aktualnie) - 27 szt. 
e) wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo - 60.000 zł 
f) wpłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo - 690.000 zł 
g) ilość dokonywanych przelewów miesięcznie szacunkowo - 1.675 szt 
h) ilość przekazywanych przelewów w formie papierowej miesięcznie - 111 szt 
i) ilość pobranych czeków miesięcznie - 25 szt. 
j) ilość stanowisk Home Ranking - 9. 
4. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego. 
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 1 czerwca 2018 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zakończenie: 01.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5     000,00 zł  , słownie: pięć 
tysięcy zł 00/100. 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 02 8903 0002 2001 
0000 2020 0003 z adnotacją: wadium na Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek 
organizacyjnych 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 z późn. zm.) 
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium 
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie 
odrzuceniu. 
8. Wykonawca zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego na które ma nastąpić zwrot wadium.



III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w tym 
przepisie oraz wykaże że: Posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U.2015 poz. 
128).

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Posiada doświadczenie wyrażające się tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert wykonał należycie, lub należycie wykonuje co najmniej jedną 
usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia polegającą na kompleksowej, bieżącej obsłudze bankowej budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj. osiągnęli dodatni wynik finansowy za 2014 rok.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności,  jeżeli  przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy lub  usługi  zostały
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
należycie; 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości,  również  opinię  odpowiednio  o  badanym
sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny 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.  1  pkt  2  ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty
zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego organu -
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt  4-8  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt  10 -11 ustawy -  wystawione nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dot. III.4.1) 
Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 
- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; 
W przypadku złożenia oświadczenia wykonawcy Wykonawca przedstawia uzasadnienie braku 
możliwości uzyskania poświadczenia. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa w pkt 1 powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu - w szczególności pisemne 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z 
zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w 
formie oryginału). 
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do 
dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy 
chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 55 
• 2 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10 
• 3 - oprocentowanie lokat - 10 
• 4 - oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych - 20 
• 5 - termin udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w dniach - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: 



1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: 
a) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę 
zmiany umowy. 
2) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego 
lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy 
czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 
b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 
c) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter
zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 
pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 
została pierwotnie dopuszczona. 
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem 
prawnym, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych, 
5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa 
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Białej Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, 
Pokój nr 13 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie

                                                                  

                                                           BURMISTRZ
mgr Edward Plicko


