


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Włodowice
z siedzibą: Urząd Gminy Włodowice
Adres: 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
REGON: 151398741
NIP: 649-228-00-07
Miejscowość:  Włodowice
Strona internetowa: www.wlodowice.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 16:00
od wtorku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00
Tel./fax.: 34 3153001 /34 3153031

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  prowadzone  w  trybie 
przetargu nieograniczonego dla  usług,  w języku polskim, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 
113,  poz.  759  z  późn.zm.),  zwanej  dalej  „Ustawą”  bądź  w  skrócie  “Pzp”  oraz  aktów 
wykonawczych do ustawy.
Podstawa  prawna:  art.  10  ust.  1  i  art.  39  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych.
Postępowanie  przeprowadzane  na  podstawie  art.  16  ust.  1  ustawy  Pzp  (w  ramach 
zamówienia zawierane będą umowy z poszczególnymi jednostkami).
2.2. Wartość zamówienia - o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) i została określona jako iloraz 
wartości  wyliczonej  w  złotych  i  średniej  ceny  euro równej  4,0196 zł  –  zgodnie 
z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  grudnia  2011r.  w  sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro.
2.3.  Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwana  dalej  w  skrócie 
„SIWZ” stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę 
i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 434788-2012 z dnia 06.11.2012r.
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.wlodowice.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn:
„Bankowa obsługa budżetu Gminy  Włodowice i  jednostek organizacyjnych Gminy 
Włodowice”.

Przedmiotem  zamówienia  jest  prowadzenie  kompleksowej  obsługi  bankowej 
budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych w latach 2013-2015:
1.1 Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice,
1.2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach,
1.3 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach,
1.4 Szkoła Podstawowa we Włodowicach,
1.5 Szkoła Podstawowa w Rudnikach,
1.6 Gimnazjum we Włodowicach,
1.7 Przedszkole we Włodowicach,
1.8 Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach
oraz każdorazowo nowoutworzona jednostka organizacyjna gminy.

http://www.wlodowice.pl/
http://www.bip.wlodowice.pl/


Załącznik  Nr  1  do  SIWZ  przedstawia  Dane  za  2011  r.  dotyczące  obsługi  bankowej 
budżetu Gminy Włodowice i jednostek organizacyjnych.

Zakres  zamówienia  obejmuje  w  szczególności  (Wykonawca  zwany  "Bankiem" 
zobowiązuje się do zapewnienia):

1.  Otwarcie  i  prowadzenie  rachunków  bieżących  i  rachunków  pomocniczych 
w złotych budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych (ewentualnie 
zamknięcie rachunków):
1) Bank  zobowiązany  jest  otworzyć  i  prowadzić  na  rzecz  Zamawiającego  rachunki 

w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
2) Bank  zobowiązany  jest  zapewnić  Zamawiającemu  możliwość  automatycznej 

identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, 
daty dokonania wpłaty, kwoty wpłaty, przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub 
innych sposobów wpłat;

3) Bank  będzie  realizował  wypłaty  zgodnie  ze  złożonymi  dyspozycjami  osób 
uprawnionych do danego rachunku;

4) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić 
dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone 
na  przelewie),  niezbędnych  do  przeprowadzenia  księgowań zrealizowanych  wypłat, 
zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST;

5)  Przechowywanie  środków  pieniężnych,  które  będą  oprocentowane  według  stopy 
procentowej  WIBID 1M (z  ostatniego dnia  poprzedniego miesiąca kalendarzowego) 
pomnożony przez stały współczynnik banku (stały w okresie obowiązywania umowy).

6) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą 
dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych;

7) Potwierdzenie stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym 
po zgłoszeniu do Banku i na koniec roku kalendarzowego.

2.  Realizowanie  wpłat  na  rachunki  Zamawiającego  i  jednostki  organizacyjne 
oraz  wypłat  gotówkowych  z  rachunków  Zamawiającego  i  jednostek 
organizacyjnych:
1)  Wpłaty  i  wypłaty  dokonywane  przez  Zamawiającego  i  jego  jednostki  organizacyjne 

oraz  płatności  na  rzecz  Zamawiającego  i  jednostki  organizacyjne będą  zwolnione 
z  opłat  i  prowizji  bankowych.  W  tym:  realizacja  wypłat  gotówkowych,  w  oparciu 
o dyspozycje składane przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.

2) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie) 
zapewniającego  kompleksową  obsługę  bankową  w  zakresie  operacji  gotówkowych 
i bezgotówkowych w okresie trwania umowy, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

3. Realizowanie i obsługę przelewów bankowych (papierowych i elektronicznych):
1)  Realizacja  przelewów  bankowych  wewnętrznych  oraz  zewnętrznych  (polecenia  

przelewów  między  rachunkami  w  tym  samym  banku  oraz  przelewy  do  innych  
banków);

2)  Prowadzenie  rozliczeń  bezgotówkowych  w  systemie  rozliczeń  elektronicznych 
(przelewy wewnętrzne i zewnętrzne).

4. Generowanie  i  przekazywanie  wyciągów bankowych,  jako zestawienia  operacji 
przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych: 

1)  Generowanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  wyciągów  bankowych  w  formie 
dokumentów w następnym dniu roboczym do godz. 12.00;

2) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie 
papierowej  oraz  na  żądanie  w  formie  pliku  elektronicznego  (możliwość  dołączenia 
do  wyciągów  bankowych  dokumentów  źródłowych  bądź  innych  dokumentów 



potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych);
3) wyciągi  bankowe będą zawierały  wszystkie  informacje  o  płatnościach,  jakie  zostały 

umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
4) przekazane  przez  Bank  wyciągi  bankowe  muszą  zawierać  informacje  tożsame 

z danymi umieszczonymi w systemie;
5) wyciąg  bankowy  musi  zawierać  numer  wyciągu,  pełną  nazwę  rachunku,  walutę 

rachunku,  nazwę  posiadacza  rachunku,  informację  o  przeprowadzonych  wpłatach, 
wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego nazwę, tytuł płatności, datę 
realizacji transakcji.

6)  na  żądanie  Zamawiającego  Bank  zobowiązany  będzie  przekazać  w  możliwie 
najkrótszym  terminie  informację  o  godzinie  dokonania  wpłaty  przez  kontrahenta 
na rachunek Zamawiającego.

5.  Zapewnienie  systemu  elektronicznej  obsługi  rachunków  bankowych 
Zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz jego serwisowania:
1)  Dostarczenie  Gminie  Włodowice  i  jednostkom  organizacyjnym  bankowości  

elektronicznej (do dnia 31.12.2012r.).
2) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi 

bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3)  Bezpłatne  wdrożenie  i  udostępnianie  systemu  elektronicznej  obsługi  rachunków  

bankowych  (systemu  bankowości  elektronicznej)  jednolitego  dla  rachunków  
bankowych wszystkich jednostek (na dowolnej ilości stanowisk).

4)  Bank ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody wynikłe  z  nienależytego  
zabezpieczenia  systemu  bankowości  elektronicznej  przed  działaniami  osób  
nieupoważnionych.

W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione 
w szczególności:
a)  uzyskanie  wiadomości  o  wszelkich  operacjach  i  saldach  na  rachunkach  bieżących 
i rachunkach pomocniczych,
b)  dokonywanie  poleceń  przelewów  ze  wszystkich  rachunków  w  ramach  dostępnych 
środków,
c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
e)  jednoczesne  funkcjonowanie  wszystkich  stanowisk  w  tym  samym  czasie  (wymóg 
systemu wielostanowiskowego),
f) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji,
i) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu.
j)  przekazywanie  i  instalowanie  wersji  aktualizujących  w  okresie  trwania  umowy 
oraz świadczenia serwisu oprogramowania,
k) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem 
(np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
l)  przeszkolenie  pracowników  korzystających  z  systemu  elektronicznego,  co umożliwi 
bezpieczne wdrożenie systemu bankowego.

6. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.
1. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty.
2. Oprocentowanie lokat będzie negocjowane każdorazowo przy założeniu lokaty.

7. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy 
(dotyczy tylko umowy bankowej, której stroną jest Gmina Włodowice):
1) Bank  zobowiązany  jest  udzielić  Zamawiającemu  kredytu  krótkoterminowego 



w rachunku bieżącym budżetu Gminy;
2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i wartość jego 

będzie  wynikała  z  uchwały  Rady  Gminy  (uchwały  budżetowej). Na  rok  2012  jest 
to kwota 1.800.000 złotych;

3) kredyt krótkoterminowy uruchomiony zostanie bez prowizji i opłat (jedynym kosztem dla 
Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, Zamawiający nie 
dopuszcza  możliwości  pobierania  opłat  i  prowizji  od  salda  niewykorzystanej  części 
kredytu odnawialnego);

4) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu Gminy;

5) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M, 
plus stała marża:
Odsetki  będą  naliczane  tylko  od  kwoty  wykorzystanego  kredytu.  Wysokość 
oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M (z ostatniego dnia 
poprzedniego  miesiąca  kalendarzowego)  i  stałej  marży  podanej  przez  Wykonawcę 
w ofercie. 

6) odsetki  od  wykorzystanego  kredytu  krótkoterminowego  będą  płatne  każdego 
ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień 
wolny od pracy – w następnym dniu roboczym.

7)  zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel "in blanco".

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  pobierania  innych  opłat  i  prowizji 
bankowych od:
1) otwarcia/zamknięcia  oraz  prowadzenia  rachunku  bieżącego  Gminy,  rachunków  

bieżących i pomocniczych dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych;
2)  realizacji wszystkich poleceń przelewów;
3) prowadzenia  operacji  gotówkowych  przez  i  na  rzecz  Zamawiającego  i  jednostek  

organizacyjnych oraz jego kontrahentów;
4) prowadzenia  punktu obsługi kasowej oraz tzw. zastępczej obsługi kasowej na rzecz  

klientów Gminy i jednostek organizacyjnych (w tym: na podstawie list wypłat);
5)  wpłaty gotówki przez Zamawiającego, w tym jednostki organizacyjne, petentów oraz  

inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze;
6)  wypłaty  gotówki  przez  Zamawiającego  i  jednostki  organizacyjne  z  rachunków  

bieżących i rachunków pomocniczych;
7) zapewnienia szkolenia pracowników w zakresie systemu bankowości elektronicznej;
8) wydawanie blankietów czeków i realizacja czeków;
9) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie 

papierowej oraz na żądanie w formie pliku elektronicznego (możliwość dołączenia do  
wyciągów  bankowych  dokumentów  źródłowych  bądź  innych  dokumentów  
potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych);

10) zapewnienia bezpieczeństwa bankowego systemu informatycznego;
11) zapewnienia usługi systemu bankowości elektronicznej (instalacja, korzystanie);
12) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
13) zmiany karty wzorów podpisów;
14) wydania listy haseł jednorazowych;
15) zmiany w karcie uprawnień dostępu do systemu elektronicznego.

Koszty obsługi:
1) Bank z  tytułu  prowadzenia  bankowej  obsługi  Zamawiającego  będzie  pobierał 

miesięczną opłatę ryczałtową od jednostki ze wskazanych w umowach rachunków;
2) Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową poszczególnych  

jednostek  musi  uwzględniać  całość  zamówienia  oraz  wszystkie  koszty,  związane 
z przedmiotem zamówienia.



Miesięczna  cena  ryczałtowa  będzie  pokrywała  koszty  wszelkiego  typu  rozliczeń 
pieniężnych krajowych przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, 
zestawień  na  rzecz  Zamawiającego,  koszty  wyciągów,  dodatkowych  potwierdzeń, 
instalacji systemu elektronicznego oraz pozostałych usług przedmiotu zamówienia.
Za  wszelkie  rozliczenia  oraz  świadczenie  innych  usług  objętych  obsługą 
bankową,  Bank  nie  będzie  pobierał  żadnych  opłat  ani  prowizji  poza  miesięcznym 
wynagrodzeniem ryczałtowym od każdej jednostki.

3) miesięczna  opłata  ryczałtowa  będzie  pobierana  ostatniego  dnia  kalendarzowego 
każdego miesiąca, którego dotyczy. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, to 
w następnym dniu roboczym.

4) Zamawiający będzie płacił na rzecz Banku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 
budżetu Gminy (w przypadku uruchomienia tego kredytu).

5) jedynymi dodatkowymi kosztami, którymi może być obciążony Zamawiający, są koszty 
banku zagranicznego przy rozliczeniach realizacji przelewów zagranicznych, jeżeli nie 
zostanie wskazane, że koszty obciążają beneficjenta.

Informacje dodatkowe:
1. Bank zapewnia otwarcie rachunków bankowych w dniu 31.12.2012r.  (ze względów  

technicznych).
2. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej 

lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
3.  Zamawiający zastrzega możliwość:

- wystąpienia o kredyt do innego banku,
- dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków.

4. Bank zapewnia zawarcie umów na obsługę bankową z każdą jednostką oddzielnie.
5.  W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub 

powołania  nowych  jednostek  organizacyjnych  Zamawiającego,  Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  realizacji  przedmiotowej  usługi  na  warunkach  zdeklarowanych 
w ofercie.

6.  Zwiększenie  lub  zmniejszenie  liczby prowadzonych  rachunków bankowych  w danej 
jednostce nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

7.  Zwiększenie  lub  zmniejszenie  liczby operacji,  w  tym przelewów na prowadzonych  
rachunkach  bankowych,  nie  wpłynie  na  wysokość  miesięcznej  opłaty  ryczałtowej 
od jednostki.

8.  Oferowana  miesięczna  opłata  (cena)  ryczałtowa  brutto od  jednostki obejmuje 
kompleksową  obsługę  bankową  budżetu  Gminy  i  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
Włodowice.

9.  Cena  ta  jest  ostateczna  i  Bank  nie  może  żądać  jej  podwyższenia  w  okresie  
obowiązywania umowy, w przypadku zmian ilości rachunków, zmian w ilości realizacji  
transakcji.

Nazwa i kod wg CPV
66110000-4 Usługi bankowe

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin  realizacji  zamówienia:  trzy lata od  daty  rozpoczynającej  okres  obowiązywania 
umowy. Przewidywany termin realizacji umowy – rozpoczęcie 01.01.2013r.- zakończenie 
31.12.2015r.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:



1)  posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
warunek będzie spełniony jeżeli:
-  z  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  art.  22  ust.  1  Pzp  będzie  wynikało,  że 
Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek,
oraz
-  Wykonawca wykaże,  że  posiada uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  bankowej 
Wykonawca  powinien  posiadać  Zezwolenie  Komisji  Nadzoru  Finansowego 
na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych 
przedmiotem  zamówienia  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  zezwolenie 
na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizację usług objętych 
przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami),
z przedstawionych dokumentów będzie wynikało,  że  Wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Pzp, 
będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;
warunek będzie spełniony jeżeli:
-  z  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  art.  22  ust.  1  Pzp,  będzie  wynikało 
że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz
- Wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę (punkt kasowy, ekspozyturę, filię lub 
oddział)  w  miejscowości  Włodowice  (woj.  śląskie,  pow.  zawierciański)  lub  założy  taką 
placówkę na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie, pow. zawierciański) w terminie 
do jednego miesiąca od podpisania umowy.  Placówka będzie funkcjonować przez cały 
okres obowiązywania umowy,
z przedstawionych dokumentów będzie wynikało,  że Wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Pzp, 
będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

2.    O zamówienie mogą ubiegać się    W  ykonawcy,  którzy n  ie  podlegają  wykluczeniu na   
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
4.  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału 
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia 
i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

VI.  WYMAGANE  OŚWIADCZENIA LUB  DOKUMENTY JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU
6.1.  W  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ;
2)  Aktualnego  zezwolenia  Komisji  Nadzoru  Finansowego  na  prowadzenie  czynności 



bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia 
lub  inny dokument  potwierdzający  zezwolenie  na  prowadzenie  czynności  bankowych 
na  terenie  Polski,  a  także realizacji  usług  objętych  przedmiotem zamówienia,  zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 
poz. 665 z późniejszymi zmianami);
3)  Wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 
wykonawcy  usług  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie 
dysponowania tymi  zasobami;  Wykonawca wykaże,  że posiada swoją placówkę,  punkt 
kasowy,  ekspozyturę,  filię  lub  oddział  w  miejscowości  Włodowice  (woj.  śląskie,  pow. 
zawierciański) lub założy taką placówkę na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie, 
pow. zawierciański)  w terminie  do jednego miesiąca od podpisania umowy .  Placówka 
będzie  funkcjonować  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy.  Na  potwierdzenie 
spełniania warunku wykonawca złoży oświadczenie sporządzone wg wzoru (załącznik nr 5 
do SIWZ).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2)  Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu 
do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust. 1 
pkt.  2  ustawy  PZP,  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp. 
6.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 
żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów 
wymienionych w punkcie 6.2.

6.4. Forma potwierdzeń:
Dokumenty  należy  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.5.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  to:  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  ust.  6.2.  pkt  2) 
niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 6.5. 
zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.7.  W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszą  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich 



te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

6.8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a). Wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ,
b). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy,  to  do  oferty  należy 
dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej 
notarialnie.

6.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spólka cywilna):
1) ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  zostanie 

wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  może  przed  zawarciem  umowy 
żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

VII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, 
A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ 
Z WYKONAWCAMI
1.  W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres : Urząd Gminy Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
- faksem (nr 34 315 30 31)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
3.  Postępowanie  odbywa  się  w  języku  polskim,  w  związku  z  czym  wszelkie  pisma, 
dokumenty, oświadczenia  składane  w  trakcie  postępowania  między  Zamawiającym 
a  Wykonawcami  muszą  być sporządzone  w  języku  polskim.  Dokumenty  sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu
– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu,
3) znak postępowania – ZP.VIII.271.002.2012
6.  SIWZ została  opublikowana  na  stronie:  www.bip.wlodowice.pl  oraz  można  ją  także 
odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Włodowice, w godzinach urzędowania 
Zamawiającego.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Adama B. Szmukier (osoba do porozumiewania się), tel. 34 3153001, fax 34 3153031



Osoby do kontaktu:
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice, 
tel: 34 315 30 01
- w zakresie procedury przetargowej – Leokadia Łągiewka – Podinspektor ds. środków po-
mocowych i zamówień publicznych, tel: 34 315 30 01.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania  ofertą,  z  tym że  zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed 
upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy.
Adresat:
Gmina Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice i jednostek organizacyjnych Gminy 

Włodowice”
Znak sprawy: ZP.VIII.271.002.2012

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
16.11.2012r. godz.11.15

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku np.: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)  osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy/Wykonawców 
w  obrocie  prawnym  zgodnie  z  danymi  ujawnionymi  w  KRS  –  rejestrze  
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2)  w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  ofertę  
podpisuje  osoba  umocowana  do  tej  czynności  prawnej,  co  powinno  wynikać 
z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1). jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone  klauzulą  NIE  UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 



osobno),
2). zastrzeżenie informacji,  danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  nieuczciwej  konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  przygotowaną  według  wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ,
3. Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 
b) w formie pisemnej.

4.  Zgodność  z  oryginałem  wszystkich  zapisanych  stron  kopii  dokumentów 
wchodzących  w  skład  oferty  musi  być  potwierdzona  przez  osobę  (lub  osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

5. Zaleca się, aby:

− ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo,

− kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

− oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:
a). zgodnie z art. 84 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b).  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  pisemnie  powiadomić 

zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c). pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d).  do pisma o wycofaniu oferty musi  być  załączony dokument,  z  którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.  Ofertę  złożoną  po  terminie  składania  ofert  zamawiający  zwróci  niezwłocznie 

Wykonawcy.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego:

 Urząd Gminy Włodowice,  42-421 Włodowice,  ul.  Krakowska 26,  pok.  18   
(sekretariat).

2. Termin składania ofert do dnia 16.11.2012r. do godz. 11.00
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy 

Włodowice,  42-421  Włodowice,  ul.  Krakowska  26,  Sala  Narad  pok.  Nr  27 
w dniu 16.11.2012r. o godz. 11.15.

5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty 



do Zamawiającego.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.  Wykonawca  określi  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  podanie  ceny  (zgodnie 
z ustawą z dn. 5 lipca 2001r. o cenach) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza (tj. 
dwóch miejsc po przecinku).
Przez „Cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki” należy rozumieć 
sumę kosztów obliczoną zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt III SIWZ.
Formularz  ofertowy  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą 
wynagrodzenie  za  wszystkie  obowiązki  przyszłego  Wykonawcy,  niezbędne  do 
zrealizowania umowy.
Ostateczna,  sumaryczna  cena  ofertowa  winna  uwzględniać  wszystkie  koszty,  narzuty 
i  upusty  związane  z  realizacją  zamówienia,  cena  obejmuje  również  wszystkie  koszty 
uwzględniające wszystkie opłaty i podatki, prowizje i marże.
W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  kompleksowym 
prowadzeniem bankowej  obsługi  budżetu  Gminy  Włodowice  oraz  jednostek 
organizacyjnych Gminy Włodowice.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
3.  Ocenie  ofert  oprócz  ceny  będą  również  podlegały  inne  kryteria:  Oprocentowanie 
środków na rachunkach w stosunku rocznym oraz Oprocentowanie odnawialnego kredytu 
w  rachunku  bieżącym  w  stosunku  rocznym (obliczone  według  zasad  określonych 
w formularzu ofertowym).
4.  Podstawą sporządzenia formularza ofertowego jest  specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.
5. Formularz ofertowy musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje. W przypadku, gdy 
cena bądź wartość współczynnika stałego (przy Oprocentowaniu środków na rachunkach) 
w badanej  ofercie  będzie  wynosiła  0,00 to  dla  celów obliczeniowych zostanie  przyjęta 
wartość 0,01.

XIII.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1  Cena  ryczałtowa  miesięczny  koszt  obsługi  bankowej od  jednostki –  waga 
kryterium: 80%;
1.2  Oprocentowanie  środków  na  rachunkach  w  stosunku  rocznym  –  waga 
kryterium: 10%;
1.3 Oprocentowanie  odnawialnego  kredytu  w  rachunku  bieżącym  w  stosunku 
rocznym – waga kryterium: 10%.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz 
ich  wagi.  Oferty  oceniane  będą punktowo.  Maksymalną  ilość  punktów,  jaką 
po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Punkty zostaną obliczone wg wzorów:
C = C1 + C2 + C3 
C1 = minimalna cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki / cena 
ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki badanej oferty x 100 x 80%
C2 =  oprocentowanie  środków  na  rachunkach  w  stosunku  rocznym  badanej  oferty  / 
maksymalne oprocentowanie środków na rachunkach w stosunku rocznym  x 100 x 10%.
C3 = minimalne oprocentowanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w stosunku 
rocznym /  oprocentowanie  odnawialnego  kredytu  w rachunku  bieżącym w  stosunku 
rocznym badanej oferty x 100 x 10%



C - ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta max. 100 pkt.
C1 - ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena ryczałtowa miesięczny 
koszt obsługi bankowej od jednostki” wynosi max. 80 pkt.
C2 - ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Oprocentowanie środków na 
rachunkach w stosunku rocznym" wynosi max. 10 pkt.
C3 - ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Oprocentowanie odnawialnego 
kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym” wynosi max. 10 pkt.
100 – wskaźnik stały;
80%; 10%; 10%  - procentowe znaczenie kryteriów oceny.
3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1.  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię 
i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy (firmy),  albo  imiona 
i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy  Wykonawców,  
którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

1.2.  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  
faktyczne i prawne;

1.3.   Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

1.4. terminie,  po  którego upływie  umowa w sprawie  zamówienia  publicznego  
może być zawarta.

2.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogę elektroniczną, albo 10 
dni  –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych terminów w przypadkach 
określonych w art. 94 ust. 2 Pzp.

3.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  przedstawi  Zamawiającemu  projekty 
umów dla poszczególnych jednostek dotyczące niniejszego zamówienia, uwzględniające 
„istotne  postanowienia  umowy"  SIWZ  oraz  złożonej  oferty,  w  terminie  7  dni 
od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.  W przypadku wyboru oferty złożonej  przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie  zamówienia publicznego  przed  podpisaniem  umowy  konieczne  jest 
przedłożenie  umowy  konsorcjum,  która  będzie  regulować  wzajemna współpracę 
wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie 
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

XV.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA 
UMOWY.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA  OD  WYKONAWCY  ,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE 



ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO N A TAKICH WARUNKACH
1. Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2.  Zgodnie  z  art.  144 ust.  1  ustawy Zamawiający przewiduje  możliwość  dokonywania 
zmian postanowień umowy, które mogą wynikać z:

− zmiany przepisów prawa, na podstawie, których realizowana jest umowa,
− nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organi-

zacyjnej,
− pojawienia  się  nowych  produktów  bankowych  lub  rozwiązań  organizacyjnych, 

których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego.

XVII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XX.  INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XXI.  OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH 
ORAZ MINIMALNE WARUNKIJAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII.  ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY  INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający  dopuszcza  wyłącznie  rozliczenia  w  PLN,  Zamawiający  nie  przewiduje 
rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający  nie  zamierza  zastosować  aukcji  elektronicznej  przy  wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XXVI.  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  REALIZACJĄ  ZAMÓWIENIA  DOTYCZĄCE 
ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający  nie  przewiduje  stawiania  wymagań  związanych  z  realizacją  zamówienia 
dotyczących zatrudnienia osób októrych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).



XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  Wykonawca 
wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych /Dz.U.  z  2010 r.  Nr  113 poz.  759 z  późn.  zm./ 
oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

XXIX. ZAŁĄCZNIKI
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia:
a) Załącznik  Nr  1 do SIWZ przedstawia  Dane za 2011 r.  dotyczące obsługi  bankowej 
budżetu Gminy Włodowice i jednostek organizacyjnych.
b) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ
d)  Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  -  Załącznik  Nr  4 
do SIWZ,
e) Oświadczenie o placówce Banku – Załącznik Nr 5 do SIWZ,
f) Istotne postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ.


