
lbsług bankowa budżetu dminó i jiasta jogielnica przez okres PS miesięcó 
kumer ogłoszeniaW PN4SUP J OMNN; data zamieszczeniaW MNKNOKOMNN 

ldŁlpwbkfb l wAjÓtfbkfr J usługi 
wamieszczanie ogłoszeniaW obowiązkoweK 
lgłoszenie dotóczóW zamówienia publicznegoK 
pbhCgA fW wAjAtfAgĄCY 
fK NF kAwtA f AaobpW rrząd dminó i jiasta w jogielnicó I oónek NI MRJS4M jogielnicaI wojK 
mazowieckieI telK M4U SSPRN4VI faks M4U SSPRMSMK 
Adres stronó internetowej zamawiającegoW wwwKmogielnicaKpl 
fK OF olawAg wAjAtfAgĄCbdlW Administracja samorządowaK 
pbhCgA ffW mowbajflT wAjÓtfbkfA 
ffKNF lhobŚibkfb mowbajflTr wAjÓtfbkfA 
ffKNKNF kazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoW lbsług bankowa budżetu dminó i jiasta 
jogielnica przez okres PS miesięcóK 
ffKNKOF oodzaj zamówieniaW usługiK 
ffKNKPF lkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaW  
mrzedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu dminó i jiasta jogielnica oraz 
jej jednostek organizacójnóch ES jednostek organizacójnóchF obejmująca następujące usługiW aF 
otwieranieI prowadzenie i zamókanie rachunków podstawowóch i pomocniczóchI bF przójmowanie 
wpłat gotówkowóch własnóch i obcóch EGFI cF dokonówanie wópłat gotówkowóchI w tóm wópłató 
zasiłków z pomocó społecznej i innóch świadczeń dla osób fizócznóch EGFI dF realizacja przelewów 
pieniężnóch na konta w banku obsługującóm i na konta w innóch bankachI eF sporządzanie wóciągów 
bankowóch w każdóm kolejnóm dniu roboczómI w któróm bółó dokonane operacje na rachunku Ewraz z 
kompletem dokumentów tjK dokumentó oróginalne lub wtórnikiFI fF udzielanie telefonicznej informacji o 
stanie i obrotach środków na rachunkachI gF wódawanie blankietów czekowóchI hF udostępnianie 
elektronicznego sóstemu obsługi bankowejI iF lokowanie środków na lokatach terminowóchI jF 
udzielanie kredótu w rachunku podstawowómI kF udzielanie poręczeń płatności za robotó budowlaneI lF 
wódawanie opinii bankowóch dotóczącóch wamawiającegoK EGF usługi kasowe realizowane w placówce 
tókonawcó na terenie miasta jogielnicóK ala realizacji przedmiotu zamówienia wamawiającó wómaga 
bó tókonawca realizującó je posiadał oddział lub filię lub agencję banku na terenie miasta jogielnicaK 
t okresie trwania umowó może wóstąpić konieczność otwarcia i prowadzenia kilka rachunków 
pomocniczóchI otwieranóch do obsługi projektów finansowanóch z dotacjiI funduszó unijnóchI bądź w 
związku z realizacją innóch zadańI w odniesieniu do któróch wómagane jest wóodrębnienie środków 
finansowóchK aóspozócja otwarcia rachunków będzie zawierała również wskazania dotóczące realizacji 
opłat związanóch z przedmiotowómi rachunkami oraz kapitalizacji odsetek od zgromadzonóch środkówK 
aopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowóch i pomocniczóch wónikającą ze 
zmian w strukturze organizacójnej dminó i jiasta lub zmianó zasad politóki rachunkowości 
dotóczącóch dminó i jiasta jogielnica i jej jednostek organizacójnóchK pzczegółó dotóczące wielkości 
i ilości operacji dokonówanóch przeciętnie w jednóm miesiącu oraz inne szczegółó dotóczące 
przedmiotu zamówienia zawarte są w ppecófikacji fstotnóch tarunków wamówieniaK 
ffKNK4F Czó przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającóchW takK 
lkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającóch 
jożliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowóch lub pomocniczóch związanóch                                  
z wókonówania zadań które mogą bóć realizowane w trakcie trwania umowó lub zamówienie nowóch 



usług bankowóch które mogą zostać wprowadzone do ofertó banku a mogą bóć potrzebne i korzóstne 
dla zamawiającegoK 
ffKNKRF tspólnó płownik wamówień ECmsFW SSKNNKMMKMMJ4I SSKNOKMMKMMJTK 
ffKNKSF Czó dopuszcza się złożenie ofertó częściowejW nieK 
ffKNKTF Czó dopuszcza się złożenie ofertó wariantowejW nieK 
ffKOF CwAp TotAkfA wAjÓtfbkfA irB Tbojfk tYhlkAkfAW lkres w miesiącachW PSK 
pbhCgA fffW fkclojACgb l CeAoAhTbowb moAtkYjI bhlkljfCwkYjI cfkAkpltYj 
f TbCekfCwkYj 
fffKNF tAafrj 
fnformacja na temat wadiumW ala udziału w postępowaniu nie jest wómagane wniesienie wadium 
fffKOF wAifCwhf 
Czó przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wókonania zamówieniaW nie 
fffKPF tAorkhf rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw lmfp pmlplBr alhlkYtAkfA 
lCbkY pmbŁkfAkfA TYCe tAorkhÓt 

fffK PKNF rprawnienia do wókonówania określonej działalności lub czónnościI jeżeli przepisó 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku 

tókonawca zobowiązanó jest do przedłożenia wraz z ofertą aktualnego zezwolenia homisji 
kadzoru Bankowego na prowadzenie działalności w zakresie bankowościK t przópadku 
tókonawców wspólnie ubiegającóch się o udzielenie zamówienia zezwolenie składa każdó 
z tókonawcówK lcena nastąpi na zasadzie spełnia J nie spełniaK 

fffKPKOF tiedza i doświadczenie 
lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku 

wamawiającó nie formułuje w tóm zakresie warunkówK 
fffKPKPF motencjał technicznó 

lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku 
t treści ofertó tókonawca poda adres swojego oddziału lub filii lub agencji banku na 
terenie miasta jogielnicaK lcena nastąpi na zasadzie spełnia J nie spełniaK 

fffKPK4F lsobó zdolne do wókonania zamówienia 
lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku 
wamawiającó nie formułuje w tóm zakresie warunkówK 

fffKPKRF pótuacja ekonomiczna i finansowa 
lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku 
w załączonóch dokumentów musi wónikać że wókonawca jest ubezpieczonó od 
odpowiedzialności cówilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej O MMM MMM złK 

fffK4F fkclojACgA l lŚtfAaCwbkfACe irB alhrjbkTACeI gAhfb jAgĄ 
alpTAoCwYĆ tYhlkAtCY t Cbir mlTtfboawbkfA pmbŁkfAkfA tAorkhÓt 
rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw kfbmlaibdAkfA tYhirCwbkfr kA 
mlapTAtfb AoTK O4 rpTK N rpTAtY 

fffK4KNF t zakresie wókazania spełniania przez wókonawcę warunkówI o któróch mowa w artK 
OO ustK N ustawóI oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuI należó 
przedłożyćW 

koncesjęI zezwolenie lub licencję 



opłaconą polisęI a w przópadku jej braku innó dokument potwierdzającóI że wókonawca 
jest ubezpieczonó od odpowiedzialności cówilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

fffK4KOF t zakresie potwierdzenia niepodlegania wókluczeniu na podstawie artK O4 ustK N 
ustawóI należó przedłożyćW 

· oświadczenie o braku podstaw do wókluczenia 
· aktualnó odpis z właściwego rejestruI jeżeli odrębne przepisó wómagają wpisu do 

rejestruI w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia w oparciu o artK O4 ustK N pkt 
O ustawóI wóstawionó nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofertI a w stosunku do osób fizócznóch oświadczenie w zakresie artK O4 ustK N 
pkt O ustawó 

fffK4KPF aokumentó podmiotów zagranicznóch 
geżeli wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terótorium ozeczópospolitej 
molskiejI przedkładaW 
fffK4KPKNF dokument wóstawionó w krajuI w któróm ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzającóI żeW 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości J wóstawionó nie wcześniej niż S 
miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

fffKTF Czó ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tólko dla wókonawcówI u 
któróch ponad RM B pracowników stanowią osobó niepełnosprawneW nie 
pbhCgA fsW molCbaroA 
fsKNF ToYB rawfbibkfA wAjÓtfbkfA 
fsKNKNF Trób udzielenia zamówieniaW przetarg nieograniczonóK 
fsKOF hoYTbofA lCbkY lcboT 
fsKOKNF hróteria ocenó ofertW cena oraz dodatkowe króteria i ich znaczenieW 

· N J cena za prowadzenie rachunku podstawowego za N miesiąc J PO 
· O J cena za prowadzenie rachunku pomocniczego za N miesiąc J OR 
· P J wielkość prowizji bankowej od wartości udzielonego kredótu J NO 
· 4 J oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczóch J NR 
· R J cena kredótu w rachunku bieżącóm J U 
· S J oprocentowanie lokat terminowóch J U 

fsKOKOF Czó przeprowadzona będzie aukcja elektronicznaW nieK 
fsKPF wjfAkA rjltY 
Czó przewiduje się istotne zmianó postanowień zawartej umowó w stosunku do treści ofertóI na 
podstawie której dokonano wóboru wókonawcóW tak 
aopuszczalne zmianó postanowień umowó oraz określenie warunków zmian 
wamawiającó wóczerpując deklarację zawartą w artK N44 ust mzp informuje o dopuszczeniu do istotnóch 
zmianó treści umowó z wókonawcą w przópadku wóstąpienia następującóch przóczónW aF zmianó 
uwarunkowań prawnóch i formalnóch realizacji umowó spowodowanóch działaniem osób trzecichI bF 
aktualizacji rozwiązań wónikającóch ze zmianó obowiązującóch przepisówI cF zmianI które powodują 
obniżenie kosztów ponoszonóch przez wamawiającegoI dF rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu 
rzeczowego umowó spowodowanego npK utratą części dofinansowaniaI zmianą uwarunkowań prawnóchI 
eF konieczności dokonania zmian osób funkcójnóch Eobu stronF wómienionóch w umowieI 



fsK4F fkclojACgb AajfkfpToACYgkb 
fsK4KNF Adres stronó internetowejI na której jest dostępna specófikacja istotnóch warunków 
zamówieniaW wwwKmogielnicaKpl 
ppecófikację istotnóch warunków zamówienia można uzóskać pod adresemW  
rrząd dminó i jiasta jogielnicaI MRJS4M jogielnicaI ulK oónek NI pokKNK 
fsK4K4F Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertW 
MVKNOKOMNN godzina NMWMMI  
miejsceW rrząd dminó i jiasta jogielnicaI MRJS4M jogielnicaI ulK oónek NI pokKNK 
fsK4KRF Termin związania ofertąW okres w dniachW PM Eod ostatecznego terminu składania ofertFK 
fsK4KNTF Czó przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniaI w przópadku 
nieprzóznania środków pochodzącóch z budżetu rnii buropejskiej oraz niepodlegającóch 
zwrotowi środków z pomocó udzielonej przez państwa członkowskie buropejskiego morozumienia 
o tolnóm eandlu EbcTAFI które miałó bóć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówieniaW nie 
 


