Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135357-2016 z dnia 2016-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal
1) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rewal oraz jej jednostek
organizacyjnych obejmującą następujące usługi: 1. Prowadzenie rachunku bieżącego
(podstawowego) Gminy Rewal, 2. Warunki specyfikacji obejmują również jednostki i...
Termin składania ofert: 2016-07-25
Rewal: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rewal, w tym jednostek
budżetowych Gminy
Numer ogłoszenia: 181039 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 135357 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa
budżetu Gminy Rewal, w tym jednostek budżetowych Gminy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu
Gminy Rewal oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: 1.
Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Rewal, 2. Warunki specyfikacji
obejmują również jednostki i instytucje kultury powiązane z budżetem, 3. Realizacja zleceń
płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego, 4.
Prowadzenie rachunków pomocniczych oraz rachunków jednostek organizacyjnych, 5.
Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Rewal, w tym zwłaszcza overnight
(każdych wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do
oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych, 6. Sprzedaż produktów
bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym
oraz poręczeń, 7. Bankowość internetową obejmującą w szczególności: - stałą obserwację
obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek
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organizacyjnych, 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN, 9. Dokonywanie wypłat
gotówkowych w PLN, 10.Przechowywanie depozytów, 11.Obsługa operacji zagranicznych,
12.Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy
Rewal i jej jednostek organizacyjnych, 13.Potwierdzanie na wyciągach bankowych wszelkich
operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy, 14.Dokonywanie
rozliczeń pieniężnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 15.Świadczenie
innych usług bankowych, 16.Możliwość uzyskania bieżącej informacji o saldzie rachunku
bankowego za pomocą systemu elektronicznego, 17.Bank gwarantuje, że najpóźniej od 30
listopada 2016 r. do końca świadczenia usługi (31.12.2020 r.) będzie posiadał w Rewalu
placówkę mogącą świadczyć wszystkie usługi zawarte w SIWZ, 18.Obsługę osób fizycznych,
tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z
tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu oraz
realizowanie wypłat za pomocą czeków, 19.Bank posiada i na czas obowiązywania umowy
będzie posiadał system bankowości elektronicznej oraz instaluje w siedzibie zamawiającego i
siedzibie wszystkich jednostek Gminy elektroniczny system obsługi bankowej wraz ze
stosownym przeszkoleniem pracowników obsługujących system. 20.Serwis systemu
bankowości internetowej, 21.Realizacja przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości
elektronicznej do godz. 16:00 w dniu dokonania dyspozycji, 22.Bank zobowiązuje się do
zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz
przeszkolenia pracowników w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru, przez
Zamawiającego, w placówce Banku pośredniczącej w zawarciu umowy, dostępu do systemu
bankowości, który będzie się odbywał się np. poprzez przekazanie tokena, identyfikatora,
hasła dostępu, karty procesorowej z czytnikiem itp. - zgodnie z systemem prowadzonym
przez bank. Do przeprowadzenia ww. czynności w jednostkach budżetowych Gminy Bank
zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru identyfikatora, hasła dostępu i
karty procesorowej z czytnikiem itp. 23.Zamawiający informuje, że wszelkie koszty osprzętu
koniecznego do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie,
zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ponosić
będzie oferent, 24.Miesięczne terminy kapitalizacji odsetek od kredytu i od wolnych środków
na rachunkach bankowych, 25.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i
prowizji bankowych za: - potwierdzenie salda, - wyciągi bankowe, - likwidację rachunku
bankowego, - otwarcie rachunku lokat terminowych, - otwarcie rachunków bieżących i
pomocniczych, - realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku,
pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi, - uruchomienie i
prowadzenie lokat typu overnight, 26.Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym,
27.Bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach
przyznanego limitu i wszelkich czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
28.Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco z deklaracją
wekslową i z kontrasygnatą Skarbnika lub hipoteka. 29.Wykonawca zapewni sprawną i
terminową obsługę w zakresie przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej
umożliwiających pełną identyfikację dokonywanych wpłat i wypłat oraz ustalenie dziennego
salda rachunku. Wyciągi bankowe będą dostarczane drogą elektroniczną za każdy dzień
roboczy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku
bankowym. Wyjątkowo, w przypadku niemożliwości dostarczenia wyciągu bankowego drogą
elektroniczną wyciąg bankowy zostanie doręczony w formie papierowej najpóźniej w
następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym. 30.Referencje z
prowadzonych rachunków bankowych bez pobierania dodatkowych opłat, 2) Jednostki
Gminy Rewal objęte obsługą bankową: 1) Urząd Gminy, 2) Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, 3) Gminny Ośrodek Kultury (lub jego następca prawny), 4) Zespół Szkół
Sportowych w Rewalu, 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, 6) Zespół Szkół
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Ogólnokształcących w Pobierowie, 7) Schronisko Młodzieżowa FALA w Pobierowie 3)
Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące warunków technicznych prowadzenia i obsługi rachunku
bankowego: 1.Poza ca. 15 rachunkami bankowymi gminy jest jeszcze ca. 12 rachunków
jednostek organizacyjnych. 2.Koszty z tytułu prowadzenia obsługi budżetu Gminy Rewal
będą zawarte w ofercie wykonawcy. 3.Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, w
którym występują operacje na koncie bankowym poprzez wpisanie (salda) stanu na wyciągu
bankowym. 4.Wykonawcy złożą oświadczenie, że posiadają placówkę w Rewalu lub
zagwarantują jej utworzenie nie później niż do 30 listopada 2016 roku i że będzie ona
prowadziła obsługę budżetu co najmniej do zakończenia trwania umowy. 5.Poprzez inne
usługi bankowe rozumie się sporadyczne usługi: np. liczenie bilonu (np. z parkomatów)
prośba o wydanie opinii bankowej dotyczącą terminowości regulowania zobowiązań, stanu
zadłużenia, poręczenia itp. 6.Wysokość uiszczanych opłaty, w tym też prowizje za czynności
związane z obsługą budżetu gminy, muszą być określone w ofercie Wykonawcy. Bank
pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku Posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń
pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku - zgodnie z ofertą. Niedopuszczalne jest,
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, pobieranie opłat w tym też prowizji
niewskazanych w ofercie. 7.SIWZ wskazuje jednoznacznie o sposobie i terminie
przekazywania wyciągów. Zapisy SIWZ zostają obligatoryjnie wprowadzone do umowy. 8.W
przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do
prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na
dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu
przetargowym nowym bankiem. 9.Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres
jednego roku i jest on corocznie ponawiany. Zostanie on zaciągnięty na podstawie Uchwały
Budżetową na dany rok, w planowanej wysokości 2.500.000,00 zł. W poszczególnych latach
kwota ta nie może być wyższa niż ustalona w uchwale Rady Gminy na dany rok budżetowy.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zgodnie z
art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt
podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, podlegają spłacie lub wykupowi w tym
samym roku, w którym zostały zaciągnięte.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Bank Spółdzielczy w Gryficach, Plac Zwycięstwa 5, 72-300 Gryfice, kraj/woj.
zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 79056,00
Oferta z najniższą ceną: 79056,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79056,00
Waluta: PLN .

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP
od dnia 16.08.2016 r.
do dnia 22.08.2016 r.
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