
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Kompleksowa obs uga bankowa bud etu gminy Drawno i jednostek
organizacyjnych gminy Drawno

Numer og oszenia: 54580 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno,

woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Kompleksowa obs uga bankowa bud etu gminy Drawno

i jednostek organizacyjnych gminy Drawno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s  us ugi

polegaj ce na kompleksowej obs udze bankowej bud etu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno

wskazanych ni ej: - Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Drawnie - rodowiskowy Dom Samopomocy w

Drawnie - Szko a Podstawowa w Drawnie - Gimnazjum Publiczne w Drawnie - Przedszkole Miejskie w Drawnie -

Drawie ski O rodek Kultury w Drawnie - Biblioteka Publiczna w Drawnie i innych rachunków bankowych w okresie

od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r. Szczegó owy zakres opisano w SIWZ..

II.1.5)

przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 66.11.30.00-5, 66.10.00.00-4.
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II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.03.2018.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e jest uprawniony do wykonywania

czynno ci bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity

ustawy: Dz. U. z 2015 r. poz. 1864 z pó n. zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o

funkcjonowaniu banków spó dzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszaj cych.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie

ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adnia ofert, je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej us ugi polegaj cej na prowadzeniu obs ugi bankowej bud etu

jednostki samorz du terytorialnego lub jednostki administracji publicznej z podaniem ich warto ci,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za czy dokument potwierdzaj cy, e us uga ta zosta a

wykonana lub jest wykonywana nale ycie

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje oddzia em lub fili  na terenie

miejscowo ci Drawno lub z y o wiadczenie o uruchomieniu w terminie do 1 miesi ca od daty podpisania

umowy oddzia u lub filii na terenie miejscowo ci Drawno oraz zapewni dost p do bankomatu w mie cie

Drawno. Warunek dysponowania na terenie miejscowo ci Drawno odpowiednim oddzia em lub fili  wynika

z dba ci o bankow  obs ug  bud etu w sposób funkcjonalny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje oddzia em lub fili  na terenie

miejscowo ci Drawno lub z y o wiadczenie o uruchomieniu w terminie do 1 miesi ca od daty podpisania

umowy oddzia u lub filii na terenie miejscowo ci Drawno oraz zapewni dost p do bankomatu w mie cie

Drawno. Warunek dysponowania na terenie miejscowo ci Drawno odpowiednim oddzia em lub fili  wynika

z dba ci o bankow  obs ug  bud etu w sposób funkcjonalny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Brak oceny spe nienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

potwierdzenie posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy

prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, w szczególno ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, g ównych

dostaw lub us ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub

us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, czy zosta y wykonane lub s  wykonywane nale ycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty

dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54...

3 z 5 2016-03-10 14:52



up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione

nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Wzory umów sporz dzone przez Wykonawców, zgodne z zakresem zawartym w SIWZ. 2. Wykaz oddzia ów lub

fili oraz udost pnionych bankomatów na terenie miejscowo ci Drawno lub o wiadczenie o uruchomieniu w terminie

do 1 miesi ca od daty podpisania umowy oddzia u lub filii na terenie miejscowo ci Drawno oraz zapewnia dost pu

do bankomatu w mie cie Drawno. 3.

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 zwi zane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Oprocentowanie rodków na rachunkach bie cych i pomocniczych - 15

3 - Oprocentowanie wolnych rodków przy kwocie minimalnej 100000.00 z  - 5

4 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bie cym - 10

IV.2.2)

przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b dzie prowadzona:
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 22.03.2016 godzina

12:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno Sekretariat urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków

z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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