
Toszek: Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek  

i jej jednostek organizacyjnych 
 

Numer ogłoszenia: 163289 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Toszek , ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  

woj. śląskie, tel. 32 2378020, faks 32 2334141. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu 

Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych. 

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Miejski w Toszku, - 

Ośrodek Pomocy Społecznej, - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, - Przedszkole  

w Toszku, - Gimnazjum w Toszku, - Szkoła Podstawowa w Toszku, - Szkoła Podstawowa  

w Pniowie, - Szkoła Podstawowa w Kotulinie, - Szkoła Podstawowa w Paczynie.  

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Toszek i jednostek organizacyjnych 

obejmuje: a) Otwarcie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) Prowadzenie 

tych rachunków, c) Zamykanie rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, 

d) Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków 

bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi 

Zamawiającego, e) Dokonywanie przelewów do innych banków, f) Obsługę kasową - wpłaty 

i wypłaty gotówki, wydawanie blankietów czekowych, g) Potwierdzanie operacji bankowych 

poprzez wyciągi z rachunku bankowego, h) Świadczenie usług bankowości elektronicznej,  

i) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w okresie objętym obsługą bankową,  

j) Prowadzenie rachunków lokat, z zastrzeżeniem braku wyłączności, do lokowania środków 

z obsługiwanych rachunków na lokatach terminowych, typu overnight oraz weekendowych, 

k) Wydawania oświadczeń, zaświadczeń (np. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków 

bankowych) i opinii bankowych na wniosek zamawiającego oraz wykonywanie innych 

czynności bankowych ( np. zmiana karty wzorów podpisów, sporządzanie historii  

do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera rozdział III SIWZ. 

http://www.bip.toszek.pl/


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamówienia zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (CPV 66.10.00.00-1 

Usługi bankowe i inwestycyjne, CPV 66.10.00.00-4 Usługi bankowe, CPV 

66.11.20.00-8 Usługi depozytowe, CPV 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu) 

Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające: - 

przejściowy brak środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy,  

- pod koniec lub po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego (w okresie 3 lat 

od udzielenia zamówienia podstawowego), - pojawienie się produktów lub usług, 

które będą niezbędne lub korzystne dla prawidłowej realizacji rozliczeń finansowych. 

Wielkość zamówień uzupełniających - do 50 % wartości zamówienia podstawowego 
 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.10.00.00-4, 66.11.20.00-8, 

66.11.30.00-5. 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres  

w miesiącach: 36. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 

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 
o Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca 

powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego/Bankowego  

na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa  

w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 

r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178  

w/w ustawy inny równoważny dokument potwierdzający rozpoczęcie 

działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 

ustawy Prawo Bankowe 
 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 



wykonywał/wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu 

obsługi bankowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym  

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, 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,  

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

  

 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 



 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

 

 

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1 - Cena - 25.00 

 2 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 20.00 

 3 - Oprocentowanie rachunku bieżącego - 15.00 

 4 - Oprocentowanie lokat terminowych - 10.00 

 5 - Oprocentowanie lokat typu overnight - 15.00 

 6 - oprocentowanie lokat typu 3-dniowej lokaty weekendowej - 15.00 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

na warunkach jak niżej i w przypadku: - wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy,  

a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, - zmiany 

liczby jednostek organizacyjnych Gminy, zmiany nazwy i siedziby tych jednostek, - zmiany 

liczby rachunków bankowych, - zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego 

wynikających z dokumentów rejestrowych, - zmiany obowiązujących przepisów prawnych, 

jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego, - aktualizacji lub wprowadzenia nowych rozwiązań, np. na skutek 

modyfikacji systemów informatycznych oraz sposobu realizacji zamówienia, w tym  

w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, - zmiany Podwykonawców 

realizujących powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia -  

w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego.  



Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.toszek.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Miejski w Toszku, Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy,  

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, pokój nr 27, tel. (32)237-80-22,30,  

za opłatą 17,40 zł netto + VAT. 
 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 21.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 

2, 44-180 Toszek, sekretariat - pokój nr 19 (I piętro). 
 

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

ofert). 
 

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 
 
 

http://www.bip.toszek.pl/

